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15 Sindicatos unidos pelo mesmo ideal

DESENVOLVIMENTO
A FETCESP une os 15 Sindicatos  das Empresas de Transporte de Carga e Logística que 

seguem o mesmo caminho, e trabalham juntos na busca do desenvolvimento 
econômico regional, estadual e nacional.

SINDE CAR
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE PORTO FERREIRA E REGIÃO

TRANSPORTES DE CARGAS DE BAURU

I
SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
NDBRU



EDITORIAL

FETCESP EM DESTAQUE

Estou otimista com alguns resultados da economia brasileira do 
primeiro trimestre deste ano.  No momento chamo atenção ao Índice 
de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado no 
último dia 15 de maio, que aponta um crescimento de 0,29% na 
comparação com o primeiro trimestre de 2016. 
Ao avaliar o primeiro trimestre deste ano com o último de 2016, 
o crescimento da atividade econômica é de 1,12%. Portanto, o 
levantamento mostra que estamos saindo do momento mais crítico 
da grande recessão que atravessamos nos últimos dois anos, quando 
convivemos com índices negativos do Produto Interno Bruto (PIB), 
queda de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A previsão de vários economistas é que teremos melhores 
resultados nos próximos meses, sobretudo no segundo semestre 
deste ano. Em razão da dinâmica da economia, muitos ainda não 
sentem este efeito, como o setor de serviços, como o transporte 
rodoviário de cargas.    
Sabemos que o desempenho positivo se deve, em grande parcela, ao 
agronegócio, e na recuperação da indústria em alguns segmentos.  
Claro que não está uma maravilha, afinal, temos um longo caminho 
a percorrer para o tão almejado crescimento econômico sustentado. 
Mas, as expectativas se renovam, principalmente quando vemos um 
governo disposto à mudanças.   
Sabemos que o maior problema da economia é a falta de 
credibilidade e o atual governo tem se mostrado determinado com 
um ajuste fiscal, a reforma trabalhista e reforma na previdência. 
Temas complexos, mas que precisam ser debatidos e atualizados.
No entanto, entendo que as mudanças não devem param por aí. 
Precisam prosseguir com uma reforma tributária para reduzir o 
custo Brasil e uma reforma política.  E vou mais longe, o Estado 
ainda precisa reduzir sua participação no setor produtivo, com mais 
privatizações e concessões à iniciativa privada.

Flávio Benatti,
Presidente da FETCESP e do
Conselho Regional São Paulo Sest Senat

EXPEDIENTE

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP
SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s de Cargas do ABC. 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano 
do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium 
Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Carga de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 470 - Centro. 
CEP 16200-071 - Birigui/SP. Tel.: (18) 3641-1546. Fax: (18) 3642-5099. 
Presidente: Sérgio Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Av. 
Rodrigo Fernando Grillo, 207, Sala 905, Jardim dos Manacás, CEP: 
14801-534 – Araraquara/SP. Telefone (16) 3311-6760. Presidente: Natal 
Arnosti Junior. SETCA - Sindicato das Empresas de Transporte e Carga 
de Assis e Região. Rua Brasil, 249 - Assis/SP. Telefone: (18) 3321-4164. 
SINDBRU - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. 
Av. Nações Unidas, 40-45. CEP: 17028-310 Bauru/SP. Tel.: (14) 3203-
5200. Fax: (14) 3203-0200. Presidente: Munir Zugaib. SINDICAMP 
- Sindicato das Empresas de Tranporte de Cargas de Campinas. Rua 
Adalberto Panzan,92 Bairro TIC. CEP: 13110-550 Campinas/SP. Tel.: 
(19) 3781-6200. Fax (19) 3781-6211. Presidente: José Alberto Panzan. 
SINDISAN - Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga 
do Litoral Paulista. Rua Dom Pedro II, 89. CEP: 11010-080 Santos/SP. 
Tel.: (13) 2101-4745. Fax: (13) 2101-4700. Presidente: Roberto Caro 
Varella. SINDETRAP - Sindicato das Empresas de Transportes de 
Cargas de Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 1949 - 3º andar sala 301. 
CEP: 13416-016 Piracicaba/SP. Telefax: (19) 3433-3304. Presidente: 
Aldo Evandro Zulini. SINDECAR - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Porto Ferreira e Região. Rua Daniel de Oliveira 
Carvalho, 899 - CEP13660-000 Porto Ferreira/SP. Telefax (19) 3585-
7791. Presidente André Juliani. SETCAPP - Sindicato das Empresas 
de Transportes de Cargas de Presidente Prudente. Rua Ribeiro de 
Barros, 952. CEP: 19020-430 Presidente Prudente/SP. Telefax: (18) 
3222-4930. Presidente: Antonio Carlos Fernandes. SINDETRANS 
- Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto 
e Região. Rua Bruno Malfará, 811. CEP: 14077-270 Ribeirão Preto/
SP. Telefax: (16) 3628-6200. Presidente: Carlos Humberto Monassi. 
SETCARP - Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de 
São José do Rio Preto e Região. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. 
CEP:15015-500 São José do Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: 
(17) 3232-1488. Presidente: Kagio Miura. SETCESP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região. Rua Orlando 
Monteiro, nº 1 CEP: 02121-021. São Paulo/SP Tel.: (11) 2632-1000 Fax: 
(11) 2954-4457. Presidente: Tayguara Helou. SETCARSO - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba. Av. Gonçalves 
Magalhães, 1273 - CEP: 18060-240 - Sorocaba/SP. Telefax: (15) 3224-
1308. Presidente: Natal Antônio de Plácido. SINDIVAPA - Sindicato 
das Empresas de Transporte Comercial do Vale do Paraíba. Av. Doutor 
João Batista Soares de Queiroz Junior, nº 1880 - Jd. das Indústrias - São 
José dos Campos/SP. Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-4194. Presidente: 
Laércio Lourenço.

FETCESP em Destaque é uma publicação da Federação das 
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo. 
Endereço: Rua Orlando Monteiro, nº 1 - Vila Maria - CEP 02121-021 - 
São Paulo/SP. Telefone (11) 2632-1019 - e-mail fetcesp@fetcesp.com.br 
Diretoria da FETCESP - mandato 2016/2018 - Presidente - Flávio 
Benatti; Vice-Presidentes - Carlos Panzan e Urubatan Helou; Vice-
Presidentes Regionais - Aldo Evandro Zulini; André Juliani; Antonio 
Carlos Fernandes; Carlos Humberto Monassi; José Alberto Panzan;  
Kágio Miura; Laércio Lourenço; Munir Zugaib; Natal Antonio de 
Plácido; Natal Arnosti Júnior; Roberto Caro Varella; Sérgio Rubens 
Figuerôa Belmonte; Tayguara Helou e Tiojium Metolina; Secretários 
- Oswaldo Caixeta Júnior e Edson Luís Sônego; Tesoureiros - Raul 
Elias Pinto e Antonio Oliveira Ferreira; Membros do Conselho Fiscal 
- Ademir Pozzani; Adriano Lima Depentor; Artésio de Merlo Júnior; 
Osni Antonio Fioravanti; Rui César Alves e Vicente Aparício Y Moncho; 
Membro do Conselho Político - Antonio Luiz Leite; Membros do 
Conselho Consultivo - Altamir Filadelfi Cabral; Elza Lucia Panzan; 
Ezio Macedo Veronese Júnior; José Otavio Bigatto; Manoel Sousa 
Lima Jr.; Marcelo Marques da Rocha; Rafael Darrigo Valente; Rivail 
Brenga e Salvador José Cassano; Delegados Representantes - Flávio 
Benatti e Urubatan Helou. Redação e Produção - Editora: Fátima 
Contardi. Projeto Gráfico e Editoração: Jurujuba Publicidade.
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O XVII Seminário Brasileiro do TRC, realizado no último 
dia 10 de maio, reuniu os principais representantes do setor, 
como lideranças, parlamentares, autoridades governamentais, 
empresários e integrantes do meio acadêmico, para debater temas 
de importantes para o País.
O deputado Diego Andrade, vice-presidente da Comissão de 
Viação e Transporte (CVT), iniciou os trabalhos falando da sua 
satisfação em promover a abertura do Seminário, que coloca 
o TRC em evidência. “Essa é uma ótima oportunidade de os 
deputados ouvirem os empresários para entender mais sobre o 
setor e, assim, poder buscar as melhorias necessárias”, afirmou 
o deputado, que citou o roubo de cargas como um dos grandes 
problemas enfrentados atualmente pelo setor. 
O secretário de Política e Integração do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Herbert Drummond, falou 
do Seminário. “Nenhum evento chega na 17ª edição se não tiver 
grande importância. A NTC faz um excelente trabalho reunindo 
empresários e deputados na busca de melhorias para o setor”.  
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, em nome do presidente 
da Confederação Nacional do Transporte (CNT) agradeceu à CVT 
pela realização do Seminário. “Os temas que serão discutidos 
hoje são de extrema importância. A expectativa é grande com 
relação ao relatório do Marco Regulatório”.
O procurador Regional do Ministério Público do Trabalho, 
Paulo Douglas de Almeida Moraes, elogiou o trabalho do relator 
da Comissão Especial do Marco Regulatório dos Transportes, 
Deputado Nelson Marquezelli, e abordou alguns pontos sobre a 
Reforma Trabalhista. 
O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores 
Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, afirmou que ainda existe 
uma longa estrada para se percorrer no que diz respeito ao 
Marco Regulatório. “Agradecemos à CVT pela oportunidade de 
participar desse rico debate”. 
O presidente da NTC&Logistica, José Hélio Fernandes, falou 
sobre a oportunidade de interagir com os deputados e tomar 
conhecimento de tudo que está sendo feito na Câmara e que afeta 
diretamente o TRC. “O setor quer colaborar com os deputados 

para que o Marco Regulatório contribua para sua atividade. Assim 
como também vemos a necessidade da modernização da CLT por 
meio da Reforma Trabalhista, com uma maior flexibilidade para 
o diálogo entre empregados e empregadores”.

Painéis 
O primeiro painel tratou do Novo Marco Regulatório no Transporte 
Rodoviário de Cargas, tendo como moderadora a deputada 
Christiane de Souza Yared. Fizeram palestras o deputado Nelson 
Marquezelli, o procurador Regional do MPT, Paulo Douglas, e 
o diretor jurídico da NTC&Logística, Marcos Aurélio Ribeiro. 
Como debatedores participaram o presidente da Comissão 
Especial do PL 4.860/2016, Toninho Wandscheer; superintendente 
de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas 
(Suroc), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
Thiago Martorelly; diretor da CNT, Bruno Batista; presidente da 
CNTA, Diumar Bueno, e o presidente executivo da Anut, também 
representando a CNI, Luiz Henrique Baldez.
No segundo painel, que tratou da Reforma Trabalhista, 
participaram dos debates, a deputada Magda Mofatto; advogado 
e assessor jurídico da NTC&Logística e FETCESP, Narciso 
Figueirôa Junior; juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 
9ª região, Marlos Melek; deputado Rogério Marinho, relator 
da Comissão Espacial da Reforma Trabalhista, e o Deputado 
Vanderlei Macris.

EVENTO

DEBATES IMPORTANTES NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DO TRC

D
ivulgação

D
ivulgação

Principais representantes do setor no Seminário

Mesa de abertura do XVII Seminário Brasileiro do TRC
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CAMPANHA

FETCESP E SINDICATOS LANÇAM VÍDEO PARA VALORIZAR
O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

A FETCESP e seus sindicatos fliados lançam um vídeo institucional 
para valorização do transporte rodoviário com o titulo: O que 
aconteceria se os caminhões sumissem durante 5 dias...? 
A iniciativa recebe o apoio de sindicatos e federações do setor 
de várias regiões do país.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, explica que o 
objetivo é chamar atenção da sociedade para a importância 
do setor no cotidiano das pessoas. “Muitos reclamam da 
circulação de caminhões, mas se esquecem da importância do 
transporte rodoviário de cargas para a subsistência de cada um 
de nós. Pretendemos iniciar um processo de conscientização da 
necessidade de conviver com o transporte de cargas para o bem 
de toda a sociedade e economia”. 
Com duração de quase três minutos, o filme passa uma rápida 
mensagem de como ficaria a população, a economia, sem o 
transporte rodoviário de cargas durante cinco dias. 
Neste contexto, apresenta, nos primeiros dias, a falta de 

produtos essenciais para a população como alimentos 
frescos. Os restaurantes alteram seus cardápios. Começa a 
faltar medicamentos. Tudo passa a se agravar com a falta de 
combustíveis nos postos de abastecimento. A construção civil 
é logo afetada. No campo, plantações se estragam porque não 
tem transporte. Veículos deixam de circular, inclusive ônibus, 
e nos aeroportos tudo parado. As indústrias, sem os insumos e 
pessoal,   param suas produções. Lixos se acumulam nas ruas. 
Escolas e hospitais ficam sem condições de funcionar. Enfim o 
caos se instala!
Tudo volta ao normal com o retorno do transporte rodoviário de 
cargas que é feito através de diversos veículos como utilitários, 
VUCs, caminhões, carretas etc ...
O vídeo está sendo veiculado nos sites e mídias sociais. 
Acesse o vídeo no site da FETCESP (www.fetcesp.net) ou no 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WHzKAuRCncM 
Participe desta campanha, compartilhe o vídeo.

Film
e Fetcesp

Film
e Fetcesp

Film
e Fetcesp

Farmácias sem remédios depois do segundo dia sem caminhõesLixos ficariam acumulados nas ruas

Imagem retirada do Filme da Fetcesp 
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REPRESENTAÇÃO

PRESIDENTE DA FETCESP SE REÚNE COM O GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN

UNIDADE SEST SENAT EM VOTUPORANGA

FETCESP REALIZA REUNIÃO DE DIRETORIA NA BRASPRESS

O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, esteve com o 
governador Geraldo Alckmin no último dia 20 de abril para falar 
de alguns assuntos de interesse do TRC. Um dos temas abordados 

O presidente da FETCESP e do Conselho Regional São 
Paulo Sest Senat, Flávio Benatti, recebeu o prefeito de 
Votuporanga (SP), João Dado, e o seu secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Rolandinho Nogueira, no último 
dia 4 de maio. Também participou da reunião, o presidente do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José 
do Rio Preto (Setcarp), Kágio Miura. Na oportunidade Benatti 
falou do planejamento da Unidade Votuporanga. “A expectativa 
é que o processo de licitação das obras seja realizado no 
segundo semestre deste ano. A construção deve estar concluída 
no final de 2018”. O terreno para a construção da Unidade foi 
doado pelo então prefeito Junior Marão em 2014, num espaço 
de 11 mil m² localizado na Rua Copacabana, entre a Rua das 
Avencas e Rua das Palmas, no bairro Estela Parque Residencial. 
A Unidade Votuporonga será do tipo DN com os serviços já 
oferecidos pelas outras, como atender trabalhadores do setor 

Diferente de outros encontros, a FETCESP realizou sua reunião 
de diretoria plena nas dependências da Braspress, no último dia 28 
de abril. As lideranças do setor do estado de São Paulo trataram de 

por Benatti foi a grande preocupação dos empresários de 
transportes com o crescimento das ocorrências do roubo de cargas 
no estado de São Paulo. Comentou sobre a falta da aplicação da Lei 
estadual nº 15.315/2014 e o Decreto 62.189/2016, que determina 
a cassação da inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS 
de estabelecimentos que comercializem produtos roubados ou 
furtados. Destacou que a legislação é importante para combater a 
receptação de cargas. No final do encontro ficou acertada a criação 
de um grupo de trabalho no âmbito da secretaria de segurança 
pública. Também participaram do encontro o secretário Estadual 
de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho; 
o delegado da Divecar e coordenador do Procarga, Valter Sergio 
de Abreu; o diretor da FETCESP, Antônio Luiz Leite; e o diretor 
para assuntos de segurança da NTC&Logística e do sindicato de 
São Paulo (Setcesp), Roberto Mira.

e seus dependentes em ações de aperfeiçoamento profissional, 
desenvolvimento e atualização da mão de obra, além de serviços 
de saúde, lazer e cultura

diversos assuntos como reforma trabalhista, questões tributárias e 
campanha de valorização do TRC, entre outros. Na oportunidade 
os participantes da reunião visitaram as instalações da empresa, 
conhecida como Planeta Azul, um empreendimento com 230 mil 
metros quadrados de área total para abrigar as suas operações. “A 
empresa é um modelo de organização de transporte que traz muito 
orgulho para o setor”, destacou o presidente da FETCESP, Flávio 
Benatti.   A Braspress é uma das maiores empresas de transporte de 
cargas do país. Com 93 filiais por todo o Brasil, realiza mais de um 
milhão de despachos mensais. Para isso, dispõe de uma frota de 
2.350 veículos próprios e outros 1.600 terceirizados.

Governador Geraldo Alckmin, Flávio Benatti, Antonio Luiz Leite, Roberto Mira, Secretário 
Mágino Alves Barbosa Filho e  delegado Valter Sergio de Abreu

Kágio Miura, presidente do Setcar; Rolandinho Nogueira, secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Votuporanga; Flávio Benatti, presidente da FETCESP; e prefeito de Votuporanga, 
João Dado. 

Lideranças do setor na reunião de diretoria da FETCESP de abril 

D
ivulgação
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RECONHECIMNTO

NTC&LOGÍSTICA, FETCESP E SETCESP HOMENAGEIAM MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES

A Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística 
(NTC&Logística), a Federação das Empresas de Transporte de 
Carga de São Paulo (FETCESP) e o Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo (SETCESP) homenagearam o 
Ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no 
último dia 5 de maio. A iniciativa foi um reconhecimento do setor 
ao Ministro pelo sucesso de sua trajetória política e também pela 
sua nomeação para a mais alta corte da Justiça Brasileira.
O governador Geraldo Alckmin disse estar muito alegre 
em participar dessa homenagem e por estar de volta à casa 
do transporte de cargas, um setor vital para a economia 
brasileira. “Alexandre começou cedo na vida política e hoje 
está merecidamente no Supremo Tribunal Federal. Esse 
reconhecimento do setor ao trabalho dele é muito justo, diante 
de tudo que já foi feito”. 
O Ministro Alexandre de Moraes disse como começou a ter 
contato com o setor.  “Nossa relação não começou muito bem, 
pois eu havia recém assumido a Secretaria dos Transportes da 
cidade de São Paulo e precisava fazer alguns ajustes para colocar 
tudo em ordem. Mas logo percebi que estava lidando com um 
setor responsável, correto e que queria melhores condições para 
exercer sua atividade. Assim como todos os setores produtivos, 
só queria trabalhar”, compartilhou o Ministro. “O setor de 
transporte de carga é imprescindível para a economia do País. Eu 
acredito na relação do Poder Público com o setor Privado no que 
diz respeito a unir forças para buscar melhorias. Foram dessas 
conversas que surgiu minha amizade com o setor”. Alexandre 
de Moraes afirmou ser uma bandeira dele no Supremo Tribunal 
Federal a segurança pública e jurídica e enalteceu o trabalho do 
Governo de São Paulo nessa área. “Quem mora em São Paulo 
não tem ideia do que acontece no restante do País com relação 
à segurança. Precisamos combater a burocracia e a corrupção, 
levando em consideração que não existe corrupção sem o 
corruptor”. O Ministro encerrou seu discurso dizendo que o 

transporte de carga é um setor modelo, que nunca o procurou 
por interesses pontuais, mas sempre pensando no coletivo. 
“Sinto-me muito honrado e agradeço a homenagem”, finalizou.
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti  agradeceu ao 
governador Geraldo Alckmin o apoio para o setor em todos os 
momentos. Ao homenageado, Benatti elogiou a sua atuação, 
principalmente quando ocupou o cargo de Secretário de 
Segurança Pública de São Paulo. “Sempre esteve de portas 
abertas para o setor e nos ajudou muito com o grande problema 
que é o roubo de cargas. E quando saiu do Ministério da Justiça, 
nos deixou como legado a criação do Comitê Gestor da Política 
Nacional de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas”, 
ressaltou Benatti, que disse ter certeza de que o Ministro terá 
muito sucesso em seu novo posto.
O presidente da NTC&Logística,  José Hélio Fernandes, 
também falou da atuação do homenageado. “Nós sabemos da 
sua luta contra o roubo de cargas e por onde passou sempre nos 
recebeu muito bem. Já brigamos muito, mas agora tudo ficou 
resolvido”, comentou de forma bem-humorada. “Ganhamos um 
Ministro competente que conhece o nosso setor. Essa é uma 
singela homenagem por essa história de parceria que vem sendo 
construída há alguns anos.”
O presidente do SETCESP, Tayguara Helou disse não ter palavras 
para expressar a gratidão por vê-lo na Suprema Corte brasileira. 
“O senhor que há muito tempo contribui com as bandeiras do 
setor, conhece nossas dificuldades e que sabe de nossa importância 
para o desenvolvimento econômico do país”, afirmou Tayguara. 
“Gostaria de desejar a você inteligência emocional nessa hora e 
espero poder olhar para trás daqui 30 anos e ver um Brasil sem 
crise e que respeita a ordem jurídica e as empresas que realmente 
querem trabalhar e dar o seu melhor”, concluiu.
Também esteve no evento o secretário de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho, lideranças do 
setor e empresários e executivos de transporte.

Mágino Alves Barbosa Filho, secretário de Segurança Pública; Flávio Benatti, presidente da FETCESP; Governador Geraldo Alckmin; Ministro Alexandre de Moraes; José Hélio Fernandes, presidente 
da NTC&Logística; Tayguara Helou, presidente do Setcesp 
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ARTIGO

Já li e ouvi opiniões de vários estudiosos de que a CLT é um 
documento moderno, atual e que deve ser preservado. De 
que nesses últimos 74 anos houve atualizações e que a sua 
alteração não resolve o problema da crise econômica e nem da 
geração de empregos. Há quem defenda, inclusive, que a CLT 
necessita de uma atualização para acrescentar novos direitos 
aos empregados, tais como, mais liberdade no exercício do 
direito de greve e restrições a dispensa arbitraria e sem justa 
causa.
Com todo o respeito a esses posicionamentos, alguns oriundos 
de professores, doutores e livre docentes de universidades 
renomadas e de magistrados de várias instâncias da Justiça 
do Trabalho, ouso discordar porque acima tudo sou cidadão e 
quero o melhor para o meu país e não vê-lo numa situação de 
penúria ou de colapso financeiro, econômico e social.
A nossa experiência na advocacia pública e privada e também 
no Poder judiciário, além das longas horas de espera em 
balcões de atendimento em varas do trabalho, secretarias dos 
tribunais em audiências e sessões de julgamento, ao longo 
desses 30 anos de atuação profissional, boa parte deles também 
dedicado às negociações coletivas, nos leva a uma reflexão do 
vertiginoso crescimento do número de processos trabalhistas 
que tramitam em todas as instâncias da Justiça do trabalho, 
sem paralelo em nenhum lugar do mundo.
Estima-se que nesse ano esse número chegará a 3 milhões 
superando os 2 milhões e seiscentos mil de 2016, recorde 
histórico e muito preocupante.
A nossa legislação trabalhista tem como fundamento o 
princípio protetor de que trata o mestre uruguaio, Mario De 
La Cueva, em sua obra Princípios do Direito do Trabalho e 
visa compensar a desigualdade econômica existente entre 
trabalhador e empregador com uma desigualdade jurídica. 
Isto é perfeitamente compreensível, pois se trata de uma 
relação desigual que também inspirou o Código de Defesa do 
Consumidor, na relação entre o consumidor e fornecedor de 
bens e serviços.
Porém esse princípio básico e que se desdobra em outros 
subprincípios não deve ser utilizado pelo Poder Judiciário em 
matéria de ônus da prova e tampouco no tratamento desigual 
entre as partes, beneficiando o empregado/reclamante em 
detrimento do empregador/reclamado. Infelizmente temos 
presenciado várias situações como essa, inclusive em decisões 
judiciais e súmulas dos Tribunais.
Outra realidade que justifica a atualização da CLT é de que 
nem todos os empregados são hipossuficientes e necessitam 
ser permanentemente tutelados pelo Estado-Juiz. 
A CLT foi concebida nos anos 40 onde as relações de trabalho 

eram baseadas na economia agrícola com pouco ou nenhum 
acesso à informação e a livre manifestação de vontade.
Atualmente existem modalidades de trabalho que necessitam 
ser regulamentadas para que o princípio protetor possa ser 
eficaz, assim como é necessário reconhecer que há espécies 
de prestação de serviços que não estão sob a égide da CLT. 
É perfeitamente possível a convivência harmônica entre o 
trabalho subornado e o trabalho autônomo.
Lamentavelmente há várias decisões judiciais que ignoram 
essa realidade e negam vigência a leis específicas que 
tratam dessa dicotomia. É o caso, por exemplo, da lei 
11.442/2007, que regulamenta a atividade de transporte 
rodoviário de cargas e que define os agentes autorizados a 
atuar nesse segmento econômico ETC, TAC-Independente 
e TAC-Agregado, afirmando claramente que a contratação 
entre eles é de natureza civil e sem vínculo empregatício 
e, mesmo assim, essa lei tem sido afastada por decisões 
judiciais que invocam uma teoria doutrinária (subordinação 
estrutural) para declarar a existência de fraude e condenar 
as empresas a pagar ao TAC todos os direitos do motorista 
empregado.
Seria sensato admitir que uma teoria doutrinária ou uma 
súmula do TST vale mais do que uma lei? Qual a segurança 
jurídica para um sistema onde, mesmo quando a lei é clara 
na sua interpretação, se busca uma teoria doutrinária para 
afastá-la? Afinal o principio da legalidade estrita é ou não um 
princípio fundamental?
Felizmente já existe uma proposta de reforma trabalhista 
aprovada pela Câmara dos Deputados e que se encontra no 
Senado Federal.
Uma proposta que foi amplamente discutida, fruto de um 
trabalho muito bem conduzido pelo relator Deputado Rogério 
Marinho (PSDB/RN), tendo sido realizadas 17 audiências 
publicas, 7 Seminários (ES, RJ, MG, RS, CE, SP e BA), 
diversas reuniões e audiências e que resultou num substitutivo 
ao PL 6787, que recebeu mais de 800 emendas, tendo sido 
elaborado um copioso relatório de 132 paginas, contendo 
alterações em diversos itens na CLT.
No parecer da reforma, está sendo proposta a adoção da 
arbitragem, o fortalecimento da negociação coletiva e outras 
soluções extrajudiciais para resolução de conflitos. 
Entre os pontos que poderão ser negociados, estão, além do 
parcelamento de férias em até três vezes no ano, a jornada 
de trabalho, a redução de salário e a constituição de banco de 
horas. Por outro lado, as empresas não poderão discutir, por 
exemplo, o Fundo de Garantia, o salário mínimo, o 13º salário 
e as férias proporcionais. 

POR QUE A CLT DEVE SER ATUALIZADA?
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A proposta de reforma trabalhista, elaborada através de 
substitutivo ao PL 6787, altera diversos artigos da CLT e trata 
de Direito material, sindical, coletivo e processual.
No campo do Direito Material as principais mudanças 
são: caracterização do grupo econômico afastada a sua 
caracterização quando houver mera identidade do sócio, se não 
comprovado o efetivo controle da empresa sobre os demais 
(art.2, par.3º); não caracterização de vínculo empregatício na 
cadeia de produção (art.3 par.2); sucessão empresarial (448-
A); não caracterização de tempo a disposição em atividades 
particulares (art.4);  supremacia da lei na aplicação do Direito 
do Trabalho (art.8, par.1º a 3º); prescrição trabalhista de 
acordo com a Constituição Federal (art.11); novas regras para 
o contrato de trabalho em regime de tempo parcial (art.58-A); 
intervalo intrajornada – pagamento do adicional de horas extras 
em caso de descumprimento (art.71); novas regras para o salário 
utilidade (art.458); plano Demissão Voluntária - quitação geral 
como regra (art.477-B).
Há outras mudanças no Direito Material que por sua importância 
e inovação merecem especial destaque: prazo de 2 anos para que 
o sócio retirante responda pelos débitos (art.10-A); prescrição 
intercorrente, assim considerada aquela que ocorre na fase 
de execução do processo; exclui as horas “in itinere” (art.58, 
par.2); cria novas modalidades de compensação de Horas 
(art.59, 59-A a 59-C); fracionamento das férias em 3 períodos 
(art.134); regulamenta o trabalho intermitente (art.443 e 452-
A); regulamenta o teletrabalho (art.75-A a 75-E); trata do dano 
extrapatrimonial e estabelece critérios objetivos para a sua 
configuração e indenização (arts.223-A a 223-G); dispõe sobre 
o trabalho autônomo (442-B); estabelece a livre pactuação 
entre o empregador e o empregado com nível superior (art.444, 
par.único); permite o uso da arbitragem nos contratos com 
empregados com remuneração superior a 2 vezes do limite 
máximo do RGPS (art.507-A); trata da remuneração e sua não 
incorporação (art.457); cria a possibilidade de extinção do 
contrato por acordo entre as partes (art.484-A); possibilita que 
haja quitação anual das obrigações trabalhistas (art.507-B); 
e altera a Lei 6019/74 que trata do trabalho temporário e da 
prestação de serviços a terceiros, permitindo expressamente a 
terceirização tanto da atividade meio quanto da atividade fim 
do tomador.
No que pertine ao Direito Sindical e Coletivo a reforma 
trabalhista também traz novidades: fim da homologação sindical 
das rescisões (art.477) e prazo único de 10 dias para pagamento; 
igualdade de tratamento nas demissões (art.477-A); torna a 
contribuição sindical facultativa (art.545 a 602); torna o ACT 
e a CCT com mais força jurídica do que a lei, nas hipóteses 
e condições ali estabelecidas (art.611-A e 611-B e 620); e 
regulamenta a representação dos empregados nas empresas com 
mais de 200 empregados (art.510-A a 510-D).
Também estão sendo propostas alterações sensíveis no Direito 
Processual do Trabalho, com destaque para a regulamentação 

da ultratividade das normas coletivas de trabalho, tratando de 
sua vigência e eficácia (art.614); cria a jurisdição voluntária na 
Justiça do Trabalho para homologação de acordos extrajudiciais 
(art.652 e 855-B a 855-E); cria regras mais rígidas para 
alteração e edição de novas súmulas do TST (art.702); 
estabelece que a contagem de prazos processuais devem ser 
feitos em  dias úteis  (art.775); cria regras mais rígidas para 
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, abrangendo 
apenas as custas processuais (art.790); regulamenta os 
honorário de periciais e as regras de sucumbência (art.790-B); 
regulamenta os honorários advocatícios de sucumbência 
totais e parciais e as regras para a sua fixação pelo juiz  
(art.791-A); cria regras rígidas para a responsabilidade por 
dano processual (art.793-A); estabelece novos requisitos para 
a petição inicial (art.840), onde todos os títulos pleiteados 
deverão ser liquidados previamente; cria novas condições 
para que haja desistência da ação (art.841); estabelece que o 
preposto não precisa ser empregado  (art.843); dispõe sobre as 
consequências do não comparecimento das partes na audiência 
(art.844); cria regras para a desconsideração da personalidade 
jurídica  (art.855-A); equipara o seguro garantia a depósito 
em dinheiro nas execuções (art.882) e altera a correção do 
deposito recursal (art.899); 
O Brasil está com 13,5 milhões de desempregados, a 
maior taxa desde 2012, segundo o IBGE. Para absorver 
essa massa de desempregados, incluindo os jovens que 
anualmente ingressam no mercado de trabalho, estimam 
os economistas que o Paísl precisaria crescer acima de 7% 
ao ano por duas décadas.
É evidente que não basta a economia crescer é necessário que 
haja uma reforma da legislação trabalhista para que se possa 
criar incentivos ao empreendedorismo e gerar mais empregos.
O excesso de protecionismo existente há vários anos na 
legislação trabalhista não mais se justifica, principalmente 
numa economia globalizada. O Direito do Trabalho 
não pode ser inimigo do progresso e da riqueza. O 
Brasil precisa gerar mais oportunidades e adequar a 
sua legislação a realidade mundial, regulamentando 
as novas modalidades de prestação de serviços, dando 
mais liberdade na contratação, simplificando as regras 
processuais e evitando o ativismo judicial.
A reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados traz 
importantes inovações e gera mais segurança jurídica tanto a 
empregadores quanto aos empregados.
Esperamos que ela seja aprovada pelo Senado Federal e 
sancionada pelo presidente da república, o mais breve possível, 
para que possamos modernizar as relações trabalhistas com 
benefícios a toda a sociedade.

Narciso Figueirôa Junior é advogado e
assessor jurídico da FETCESP
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FAÇA JÁ SUA RESERVA!
PARA MAIS INFORMAÇÕES,
ENTRE EM CONTATO.

ALTERNATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Tel.: (11) 3257-0955 - Fax: 3257-7713

e-mail: cecilia@alternatur.com.br

VEM AÍ A SEGUNDA EDIÇÃO DE 2017 
DO CONET&INTERSINDICAL!

De 03 a 06 de agosto
Local: Windsor Barra Hotel
Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro-RJ

Já estão abertas as inscrições para o próximo CONET&Intersindical, que acontecerá na cidade do Rio 
de Janeiro, de 3 a 6 de agosto. O evento reunirá executivos e as lideranças de todo o Brasil para debater 
assuntos de interesse do setor, assim como unir forças para buscar melhorias para as empresas. 
Para a reunião Intersindical, as entidades e os empresários terão a oportunidade de enviar suas 
propostas, para que sejam discutidas por todos durante o evento. Não deixe de enviar sua contribuição 
para a secretaria do CONET, pelo e-mail juridico@ntc.org.br.
Os pacotes de viagem já podem ser adquiridos.

CONET&Intersindical São Paulo-SP
28/01/2016

CONET&Intersindical Bento Gonçaves-RS
03 a 05/08/2016

CONET&Intersindical Rio Quente-GO
09 a 12/02/2017 
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SINDICARGA, SULCARJ,
SINTRANSPORTES, SETCANF e SETC
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