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VENCEMOS MAIS UMA AÇÃO  
ROTA DAS BANDEIRAS É PUNIDA
Justiça reconhece, em 2ª instância, legitimidade da ação do Singuesp 
e pune a empresa por lesar os seus trabalhadores com ações maldosas
O Singuesp conquistou mais uma vi-

tória judicial. A ação contra a empresa 
Rota das Bandeiras, ajuizada em 2016, 
foi julgada em 2ª instância com pare-
cer favorável ao Sindicato. Nós tive-
mos de agir pela falta de diálogo com a 
Concessionária, além de realizar a prá-
tica absurda de cercear os direitos dos 
Guincheiros, através de uma terceiri-
zação ilegal das atividades, conforme 
apontado pelo Tribunal de Justiça.

RESUMO DA AÇÃO
A Concessionária Rota das Bandei-

ras agindo de forma contrária à lei 
contratou diretamente os trabalha-
dores motoristas de Guincho de em-
presa prestadora de serviços. 

Isso, claro, com salário inferior ao 
que recebiam. Com isso, os trabalhado-
res passaram a ter os seus vencimen-
tos reduzidos, além das férias, 13º ter-
ceiro e Fundo de Garantia (FGTS).

Os trabalhadores procuraram o 

JUSTIÇA A FAVOR DO JUSTOPALAVRA DO PRESIDENTE

Nossa missão, enquanto entidade re-
presentativa do Guincheiro, é garantir 
a manutenção dos seus direitos. É de 
extrema importância essa proximidade 
entre trabalhador e Sindicato. Foi atra-
vés dela que conquistamos não uma, 
mais duas vezes vitória na Justiça na 
ação contra a Rota das Bandeiras.

E eu pergunto: precisava disso? Cla-
ro que não. Se as empresas seguirem a 
lei, respeitarem seus trabalhadores e, 

principalmente, terem responsabili-
dade, as ações judiciais irão cair mui-
to. E aqui é assim, se não tem diálogo, 
iremos até onde for preciso para as-
segurar amparo ao Guincheiro.

Ficamos satisfeitos da 2ª instân-
cia manter a Justiça a favor do justo 
e continuamos de olho para o cum-
primento, o quanto antes, dos paga-
mentos devidos a tantos lesados pela 
ação maldosa da Concessionária.
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Sindicato e denunciaram a fraude. O 
Singuesp, por meio de seu Departa-
mento Jurídico, propôs ação em seu 
nome representando os associados 
lotados na Concessionária. Esta ação 
requer  a equiparação dos salários de 
forma retroativa à data de admissão 
com pagamento das diferenças sala-
riais, horas-extras e férias.

DESDOBRAMENTOS
A Justiça do Trabalho (JT) em 1ª e 

2ª instância deu ganho de causa para 
o Sindicato. Deste modo, obriga a em-
presa desde a realização da admissão 
dos trabalhadores a equiparar os sa-
lários e pagar as diferenças de férias 
mais um terço, 13º salário, horas-ex-
tras, e FGTS com mais os 40% devidos.

Diante disso, todos os empregados 
que foram contratados diretamente 
pela Concessionária terão o direito a 
receber, desde sua admissão, o paga-
mento destas diferenças. A ação não 

custou nada aos Guincheiros associa-
dos. A assistência Jurídica é gratuita 
para todos que integram o quadro de 
sindicalizados. Seguimos acompanhan-
do o desdobramento judicial, do qual 
ainda pode ser interpelado pela ré.

CABE RECURSO
A Concessionária Rota das Bandei-

ras ainda pode recorrer da decisão. 
Quem desejar consultar as informa-
ções do processo o número registra-
do é 0011353-89.2016.5.15.0145.
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