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Nossas expectativas eram de que 2020, a partir do seu 3º trimestre, seria um ano de prosperida-

de no Brasil, principalmente nos ramos da mineração e no agronegócio – que hoje representa 

boa parte de nossas operações. No entanto, infelizmente a pandemia do covid-19 está masca-

rando nossa luz para o final da próxima curva, uma vez que vivemos o maior desafio da econo-

mia mundial, proporcional a uma terceira guerra.

N os úl�mos três anos à frente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz 
de Fora e Zona da Mata, passamos por vários desafios, como a incorporação de todas as 

cidades da Zona da Mata em nossa base, a Reforma Trabalhista, a Greve dos Caminhoneiros, a 
Tabela de Frete Mínimo para Autônomos – atualmente sem definição –, a crise no Mercado 
Nacional, assim como a crise da mineração, entre muitas outras situações. Nossas empresas 
�veram que se adequar, qualificando seus funcionários, inves�ndo em tecnologias, criando 
mecanismos para con�nuar crescendo – e, até mesmo, sobrevivendo.

Agradeço a todos de nossa Diretoria pelo trabalho, par�cipação e a confiança para con�nuarmos 
a frente de nossa en�dade para o triênio 2020/2023, desejando a todos um ano de sucesso.
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Sr. Osmar Fantini faleceu em fevereiro de 2020 e será 
sempre lembrado com carinho e admiração.

Nós do SETCJF prestamos homenagem ao sr. Osmar 
Fantini Teixeira, da Empresa de Transportes Oliveiros 
LTDA., que era membro influente da diretoria do Sindicato 
desde a década de 1990, passando pelos cargos de 
diretor, tesoureiro e conselheiro fiscal, sempre muito 
atuante e participativo, ajudou a construir a nossa história 
e fortalecer a nossa imagem.

OSMAR FANTINI TEIXEIRA

Na foto, sr. Osmar Fantini acompanhado do dr. José 
Antônio de Assis.

MEMÓRIAS DO TRC

Já houve protestos e paralisações pelas prefeituras da região junto ao 

CIESP, mas nada ainda foi feito para a resolução dos problemas 

citados. Em seu úl�mo contato, o DNIT informou que já há um 

processo de licitação em andamento para a contratação de uma nova 

empresa de manutenção da BR-267. Fique atento ao site do SETCJF 

para futuras informações!

A BR-267, interligação das mais importantes artérias de nossa região – 

BR-381 (Fernão Dias), BR-040 (via JK) e BR-116 (Rio-Bahia) –, tem sido 

alvo de reclamações daqueles que precisam transitar por ali, 

principalmente trabalhadores do nosso setor, que têm prazos e metas 

a cumprir. Dessa forma, o SETCJF documentou em fotos a falta de 

acostamentos, as pontes e túneis estreitos, sinalização sem 

visibilidade e a manutenção precária, além de um trecho de 100 km 

com tráfego con�nuo de caminhões e ônibus.

RODOVIA BR-267

Buracos e problemas no asfalto: há trechos basicamente 

intransitáveis, nos quais os buracos foram tampados com 

terra, o que gera nuvens de poeira. Em outros, os buracos 

têm profundidades altas, sendo necessário desviar, 

entrando na contramão.

Sinalização encoberta devido ao mato alto, falta de acosta-
mento, buracos, alto fluxo de veículos: problemas enfrenta-
dos diariamente por aqueles que dependem da BR-267.

SETCJF PELA ZONA DA MATA



Dezembro de 2019 foi o mês escolhido para a tradicio-
nal reunião de final de ano do SETCJF. O Jantar de 
Confraternização do Sindicato, em sua 31ª edição, 
reuniu membros da Diretoria, Associados, Apoiadores e 
entidades ligadas ao transporte de cargas de toda a 
Zona da Mata, contando com a presença do sr. Ulisses 
Martins, representando a FETCEMG e o SETCEMG, sr. 
José de Bessa Mansur, da FETRAN, sr. Nício Fortes, 
representando o Sindicomércio, e os senhores Rogério 
Rigueira e Júlio Rios, do SETCOM, além do diretor do 
SEST SENAT Juiz de Fora, sr. Faither de Araújo 
Oliveira.
Nessa edição, os convidados tiveram a chance de ouvir 
Ana Maria Nogueira Rezende, historiadora, mestre em 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela 
UFMG e membro do Instituto Pitangui, que ministrou a 
palestra “Estradas e estradeiros – somos todos 
portadores da história”.
O encontro é importante para o alinhamento do setor, 
além de proporcionar proximidade e networking para 
todos os presentes. O SETCJF está sempre trabalhan-
do para o fortalecimento do setor, resultando em uma 
Zona da Mata cada vez mais próspera.

31º Jantar de
Confraternização

-
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CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA

“Continuaremos empenhados em auxiliar o setor durante o próximo mandato”, afirmou 
José Herculano durante a formalidade, na qual os membros da Diretoria receberam 
representantes do SEST-SENAT, da Associação Comercial e Empresarial e do Sindicato 
dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora.

Tendo sido uma eleição com chapa única, o SETCJF prosseguirá tendo à sua frente, no 
próximo triênio, José Herculano da Cruz Filho como presidente e Alexandre Picorelli 
Assis como vice-presidente.

Em janeiro foi realizada a cerimônia de posse da Diretoria do Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Juiz de Fora e Zona da Mata.



Durante muitos anos discutiu-se nos fóruns 
trabalhistas sobre a possiblidade do 
t rabalhador receber o adic ional  de 
periculosidade juntamente com o adicional 
de insalubridade.
É certo que o tema gerava muita controvér-
sia, ficando a cargo de cada Juiz e Tribunal 
interpretar a legislação aplicável e decidir 
sobre a possibilidade 
de cumulação ou não 
de tais adicionais.
Neste cenário, está 
claro que havia uma 
grande insegurança 
por parte da classe 
empresária, visto que mesmo pagando 
corretamente um dos adicionais, havia a 
possibilidade de discussão judicial a respeito 
da obrigação ou não do pagamento do outro.
Dessa forma, em razão da polêmica estabe-
lecida quanto à cumulação dos adicionais de 
periculosidade e insalubridade, foi instaura-
do Incidente de Recurso Repetitivo nos 
autos do processo n° TST-E-ED-RR-239-
55.2011.5.02.0319, para fins de consolida-
ção do entendimento jurídico relativo ao 
tema "Cumulação de Adic ionais de 
Periculosidade e de Insalubridade ampara-
dos em fatos geradores distintos e autôno-
mos".
Em virtude da existência de várias decisões 
antagônicas sobre o tema, o Tribunal 

Regional do Trabalho de Minas Gerais – TRT 
3ª Região – determinou a suspensão de 
todos os processos em tramitação, aguar-
dando a uniformização da jurisprudência, ou 
seja, até uma decisão uniforme sobre o tema 
perante a Justiça do Trabalho.
No dia 26/09/2019, a SDI-1, órgão uniformi-
zador de jurisprudência do TST, julgou o 

Tema Repetitivo n° 
17, colocando uma 
pá de cal na contro-
vérsia, concluindo 
pela fixação da tese 
jurídica de que "o art. 
193, § 2º, da CLT foi 

recepcionado pela Constituição Federal e 
veda a cumulação dos adicionais de insalu-
bridade e de periculosidade, ainda que 
decorrentes de fatos geradores distintos e 
autônomos”. Assim, segundo a jurisprudên-
cia atual do TST, ficou consolidado o enten-
dimento de que se torna indevido o paga-
mento cumulado do adicional de periculosi-
dade e insalubridade.

"o art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado 
pela Constituição Federal e veda a cumulação 

dos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade, ainda que decorrentes de 
fatos geradores distintos e autônomos"
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SETOR JURÍDICO SETCJF

CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Wagner Oliveira Garcia
wagner.garcia@acessa.com

Assessor jurídico do SETCJF, é sócio do 
escritório Daniel Salimena & Wagner Garcia - 
Advogados Associados.
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O Projeto Despoluir conta com várias etapas do projeto de 

despoluição e responsabilidade sócio-ambiental, sendo a 

aferição de fumaça um desses estágios. Com a aferição dos 

veículos, consegue-se reduzir a poluição atmosférica 

provocada por veículos automotores, através da busca de 

limites mínimos de emissão. A aferição também é um bom 

indicativo do estado de manutenção do conjunto motor, 

bomba in je to ra , 

bicos injetores, regulagem do ponto de injeção e filtros de ar e 

combustível, e dá indicativos para um aproveitamento do diesel, 

alcançando um melhor nível de eficácia energética. Com isso, tem-

se uma diminuição de poluentes emitidos para a atmosfera.

 A diminuição de poluentes torna o ar mais limpo e o meio 

ambiente é menos pressionado na extração de matéria-prima. A 

menor emissão dos veículos a diesel traz economia de combustível e 

possibilita um desempenho econômico para empresários de 

transporte e caminhoneiros autônomos.

Os sindicatos são regulamentados por lei e têm a importante missão de representar e criar ações, 
produtos e serviços em benefício direto de seus associados, sendo parceiros indispensáveis ao 
desenvolvimento das instituções e, consequentemente, de todo o Brasil. É papel dos sindicatos ajudar sua 
empresa a enfrentar desafios e a construir um ambiente que incentive a expansão dos negócios e promova 
o crescimento econômico.

Devem ser registrados no RNTRC todos os veículos automotores de carga e implementos rodoviários utilizados na 

execução do transporte rodoviário com cobrança de frete. Sendo assim, só é admitida a inclusão no RNTRC de veículos 

que se encaixem exclusivamente nesses requisitos. Adicionalmente, cabe frisar que apenas veículos licenciados no 

DETRAN na categoria “aluguel” (placa vermelha) podem ser registrados no RNTRC.

Os transportadores estarão habilitados a prestar os serviços somente após a emissão de seu registro. Os dados obtidos 

do RNTRC, além de permitir um maior conhecimento do setor de cargas por parte da ANTT, servem para orientar algumas 

políticas do setor de transporte, a exemplo de estratégias de ação para renovação e modernização da frota.

Você pode regularizar a situação da sua ETC com o SETCJF!

Nosso atendimento é de segunda à sexta,

de 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 18h00.

Ligue para o SETCJF para agendar o seu teste: (32) 3215-7367.
Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira,de 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 18h00.

FILIE-SE AO SETCJF!

Além de sermos responsáveis pela convenção coletiva das 
cidades da Zona da Mata, oferecemos aos nossos associados 
diversos benefícios, como:

Ÿ treinamentos e palestras;

Ÿ convênios com empresas de vários ramos.

Estamos instalados em sede própria, no centro de Juiz de Fora, 
sempre tendo como visão fortalecer o setor de transporte de cargas 
de toda a Zona da Mata.

Ÿ assessoria jurídica;
Ÿ programas ambientais;

Ÿ capacitações;


