EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.

Distribuição por prevenção ao E. SR. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, Relator da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 5322, nos termos do art. 77- B do RISTF.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE
- CNT, entidade sindical de grau superior reconhecida pelo Decreto nº 34.986/54, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 00.721.183/0001-34, com sede em Brasília/DF, na SAUS, Quadra 01, Bloco J, Ed. Clésio Andrade/CNT, 14º andar, Brasília/DF – CEP 70070944, por seus advogados infra-assinados, com endereço profissional na Avenida Antônio Abrahão Caram, nº 728 – 2º andar, Bairro São José – Pampulha,
Belo Horizonte/MG, CEP nº 31275-000, amparada
nos artigos. 102, I, “a” e “p” e 103, IX da CF/88 c/c
arts. 2º e ss. da Lei nº 9.868/99, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR.
Em face da Lei n. 13.103/2015, que “dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de
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5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos de carga), para
disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional;
altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985; revoga dispositivos da Lei nº
12.619, de 30 de abril de 2012; e dá outras providências”, mediante as razões
a seguir expostas.

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA E REPRESENTATIVIDADE DA CNT
O art. 103, inciso IX, da Constituição da República e art. 2º,
inciso IX, da Lei nº 9.868/99 prevê as confederações sindicais como pessoas
legitimadas para propor ações declaratórias de constitucionalidade.
É este, o caso da autora, que, sendo confederação sindical
da categoria econômica das empresas de transporte e logística, se caracteriza
como entidade sindical de grau superior, nos termos do Decreto nº 34.986/54,
possuindo, portanto, legitimidade ativa ad causa para propor a presente Ação
Declaratória de Constitucionalidade.
O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade
da Confederação Nacional do Transporte – CNT para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade, de que são exemplos as ADI’s 3135 e 3136, e
ADC 48.
Portanto, demonstrada a legitimidade ativa da autora para
a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, resta, por conseguinte, a persecução do objeto da propositura.
II – DO OBJETO
O objeto da presente ação é a declaração de constitucionalidade da Lei nº 13.103/2015, que tem a seguinte redação:
“LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015.
Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e
as Leis n º 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e
11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos de carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista pro-
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fissional; altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985; revoga dispositivos da
Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas:

I - de transporte rodoviário de passageiros;

II - de transporte rodoviário de cargas.

Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta Lei, sem prejuízo
de outros previstos em leis específicas:

I - ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional,
preferencialmente mediante cursos técnicos e especializados previstos no inciso
IV do art. 145 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro , normatizados pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, em cooperação com o poder público;

II - contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, com atendimento
profilático, terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades
que mais os acometam;

III - receber proteção do Estado contra ações criminosas que lhes sejam dirigidas
no exercício da profissão;

IV - contar com serviços especializados de medicina ocupacional, prestados por
entes públicos ou privados à sua escolha;

V - se empregados:
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a) não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da
ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos mediante comprovação, no cumprimento de suas funções;

b) ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna mediante
anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e
meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério do empregador; e

c) ter benefício de seguro de contratação obrigatório assegurado e custeado pelo
empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez
total ou parcial decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral referente às
suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial
de sua categoria ou valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Art. 3º Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é assegurado o pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual e federal, no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo ser realizados convênios
com entidades privadas para o cumprimento da obrigação.

Art. 4º O § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de lº de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 71. .......................................................................
.............................................................................................

§ 5º O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele
estabelecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que
previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço
e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de
operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de
passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem.” (NR)

Art. 5º O art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo De-
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creto-Lei nº 5.452, de lº de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 168 ......................................................................

.............................................................................................

§ 6º Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião
do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito
à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados
dos respectivos exames.

§ 7º Para os fins do disposto no § 6º, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico
previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias.” (NR)

Art. 6º A Seção IV-A do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“ TÍTULO III

...................................................................................................

CAPÍTULO I

....................................................................................................

Seção IV-A

Do Serviço do Motorista Profissional
Empregado
‘ Art. 235-A. Os preceitos especiais desta Seção aplicam-se ao motorista profissional empregado:
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I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;
II - de transporte rodoviário de cargas.’ (NR)

Art. 235-B. São deveres do motorista profissional empregado:

.............................................................................................

III - respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo
de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto no art. 67E da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro;

.............................................................................................

VII - submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90
(noventa) dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica,
instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2
(dois) anos e 6 (seis) meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro , desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII será
considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei.’ (NR)
‘ Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito)
horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou,
mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias.

§ 1º Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição,
repouso e descanso e o tempo de espera.

§ 2º Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1
(uma) hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada
obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro , exceto quando se tratar do moto-
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rista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 desta Consolidação .

§ 3º Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 (onze)
horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com
os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o
mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período.

§ 4º Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e
de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas, o repouso diário pode ser
feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do
embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas.

§ 5º As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do § 2º do art. 59 desta
Consolidação.

§ 6º À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta Consolidação.

.............................................................................................

§ 8º São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional
empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do
embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria
transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como
jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias.

§ 9º As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de
30% (trinta por cento) do salário-hora normal.

§ 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário-base diário.
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§ 11. Quando a espera de que trata o § 8º for superior a 2 (duas) horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o
local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso
para os fins do intervalo de que tratam os §§ 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no
§ 9º.

§ 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de
trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º.

§ 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não
tem horário fixo de início, de final ou de intervalos.

§ 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho
externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos
rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja entregue à empresa.

§ 15. Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados a distância, a critério do
empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente.

§ 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanhe o motorista.’ (NR)
‘ Art. 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 (sete) dias,
o repouso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas, totalizando
35 (trinta e cinco) horas, usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial)
ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o
efetivo gozo do referido repouso.

I - revogado;

II - revogado;

III - revogado.
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§ 1º É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 (dois) períodos, sendo
um destes de, no mínimo, 30 (trinta) horas ininterruptas, a serem cumpridos na
mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário, que deverão
ser usufruídos no retorno da viagem.

§ 2º A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de
que trata o caput fica limitada ao número de 3 (três) descansos consecutivos.

§ 3º O motorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica
dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado
de espera.

§ 4º Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento
de qualquer remuneração, o período em que o motorista empregado ou o ajudante
ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso.

§ 5º Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no
mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo
em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada
72 (setenta e duas) horas.

§ 6º Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de jornada
de que trata o art. 235-C, devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino.

§ 7º Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado
por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3º do art. 235-C, esse tempo será considerado como
tempo de descanso.

§ 8º Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância
ou em território estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificida-

Av. Antônio Abrahão Caran, 728, Pampulha BH/ MG CEP: 31275-000 – (31) 4103-0552 secretaria@pauloteodoro.adv.br
Página 9 de 78

de da operação de transporte realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas
em convenção ou acordo coletivo de modo a assegurar as adequadas condições
de viagem e entrega ao destino final.’ (NR)
‘ Art. 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos:

I - é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, em períodos
de no mínimo 5 (cinco) minutos;

II - será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição,
podendo ser fracionado em 2 (dois) períodos e coincidir com o tempo de parada
obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 desta Consolidação;

III - nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas no curso da mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho, assegurado, após 72 (setenta e duas)
horas, o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona correspondente ao
serviço de leito, com o veículo estacionado.

§ 1º (Revogado).

.............................................................................................

§ 3º (Revogado).

§ 4º (Revogado).

§ 5º (Revogado).

§ 6º (Revogado).

§ 7º (Revogado).

.............................................................................................
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§ 9º (Revogado).

§ 10. (Revogado).

§ 11. (Revogado).
§ 12. (Revogado).’ (NR)
‘ Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12
(doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para o trabalho
do motorista profissional empregado em regime de compensação.’ (NR)
‘ Art. 235-G. É permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem,
desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança
da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas previstas nesta
Lei.’ (NR)
‘ Art. 235-H. (Revogado).’ (NR)”

Art. 7º O Capítulo III-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro passa a vigorar com as seguintes alterações:
“ CAPÍTULO III-A

.............................................................................................
‘ Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais:

I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;

II - de transporte rodoviário de cargas.

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).
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§ 3º (Revogado).

§ 4º (Revogado).

§ 5º (Revogado).

§ 6º (Revogado).

§ 7º (Revogado).
...................................................................................’ (NR)

.............................................................................................
‘ Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e
meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de
transporte rodoviário de cargas.

§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis)
horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e
meia contínuas no exercício da condução.

§ 1º -A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção,
devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.

§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas,
usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso.
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§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em
que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino.

§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno,
com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias
subsequentes até o destino.

§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º deste artigo.

§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador,
consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte
multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu
serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a
observância do disposto no § 6º.’ (NR)

.............................................................................................
‘ Art. 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo
de condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância.

§ 1º A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste
Código.

§ 2º O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou
papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do Contran.

§ 3º O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados.

§ 4º A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.’”
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Art. 8º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 132. ......................................................................

§ 1º ...............................................................................

§ 2º Antes do registro e licenciamento, o veículo de carga novo, nacional ou importado, portando a nota fiscal de compra e venda ou documento alfandegário, deverá transitar embarcado do pátio da fábrica ou do posto alfandegário ao Município
de destino.” (NR)
“Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias
psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas
do Contran.

§ 2º Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação
com validade de 5 (cinco) anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput .

§ 3º Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação
com validade de 3 (três) anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo de
1 (um) ano e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de
resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do
Contran.

§ 5º A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.
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§ 6º O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6º do art.
168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 .

§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios
credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos termos
das normas do Contran, vedado aos entes públicos:

I - fixar preços para os exames;

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode
ser exercida; e
III - estabelecer regras de exclusividade territorial.”
“Art. 230. ......................................................................

.............................................................................................

XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente
ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso,
quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável.

.............................................................................................

§ 1º Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 (doze) meses, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave.

§ 2º Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa.” (NR)
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“Art. 259. ......................................................................

.............................................................................................

§ 4º Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias
com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de
qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo Contran a teor do art. 65 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.” (NR)

Art. 9º As condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera,
de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de
passageiros e rodoviário de cargas terão que obedecer ao disposto em normas
regulamentadoras pelo ente competente. (Regulamento)

§ 1º É vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo uso ou permanência em locais de espera sob a responsabilidade de:

I - transportador, embarcador ou consignatário de cargas;

II - operador de terminais de cargas;

III - aduanas;

IV - portos marítimos, lacustres, fluviais e secos;

V - terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários.

§ 2º Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais serão, entre outros, em:

I - estações rodoviárias;

II - pontos de parada e de apoio;
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III - alojamentos, hotéis ou pousadas;

IV - refeitórios das empresas ou de terceiros;

V - postos de combustíveis.

§ 3º Será de livre iniciativa a implantação de locais de repouso e descanso de que
trata este artigo.

§ 4º A estrita observância às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, no que se refere aos incisos II, III, IV e V do § 2º, será considerada
apenas quando o local for de propriedade do transportador, do embarcador ou do
consignatário de cargas, bem como nos casos em que esses mantiverem com os
proprietários destes locais contratos que os obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos motoristas profissionais.

Art. 10. O poder público adotará medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar
da vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art.
9º, especialmente: (Regulamento)

I - a inclusão obrigatória de cláusulas específicas em contratos de concessão de
exploração de rodovias, para concessões futuras ou renovação;

II - a revisão das concessões de exploração das rodovias em vigor, de modo a
adequá-las à previsão de construção de pontos de parada de espera e descanso,
respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;

III - a identificação e o cadastramento de pontos de paradas e locais para espera,
repouso e descanso que atendam aos requisitos previstos no art. 9º desta Lei;

IV - a permissão do uso de bem público nas faixas de domínio das rodovias sob
sua jurisdição, vinculadas à implementação de locais de espera, repouso e descanso e pontos de paradas, de trevos ou acessos a esses locais;

V - a criação de linha de crédito para apoio à implantação dos pontos de paradas.

Parágrafo único. O poder público apoiará ou incentivará, em caráter permanente, a
implantação pela iniciativa privada de locais de espera, pontos de parada e de
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descanso.

Art. 11. Atos do órgão competente da União ou, conforme o caso, de autoridade
do ente da federação com circunscrição sobre a via publicarão a relação de trechos das vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados para o cumprimento desta Lei. (Regulamento)

§ 1º A primeira relação dos trechos das vias referidas no caput será publicada no
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desta Lei.

§ 2º As relações de trechos das vias públicas de que trata o caput deverão ser
ampliadas e revisadas periodicamente.

§ 3º Os estabelecimentos existentes nas vias poderão requerer no órgão competente com jurisdição sobre elas o seu reconhecimento como ponto de parada e
descanso.

Art. 12. O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 235-C do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, e no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 67-C do Capítulo III-A da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro , produzirá
efeitos: (Regulamento)

I - a partir da data da publicação dos atos de que trata o art. 11, para os trechos
das vias deles constantes;

II - a partir da data da publicação das relações subsequentes, para as vias por
elas acrescidas.

Parágrafo único. Durante os primeiros 180 (cento e oitenta) dias de sujeição do
trecho ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , e na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro , com as alterações constantes desta
Lei, a fiscalização do seu cumprimento será meramente informativa e educativa.

Art. 13. O exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias
de que tratam o art. 148-A da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, os §§ 6º e 7º do art. 168 e o inciso VII do art. 235-B da Conso-
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lidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, será exigido:

I - em 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, para a renovação e habilitação
das categorias C, D e E;

II - em 1 (um) ano a partir da entrada em vigor desta Lei, para a admissão e a demissão de motorista profissional;

III - em 3 (três) anos e 6 (seis) meses a partir da entrada em vigor desta Lei, para
o disposto no § 2º do art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

IV - em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da entrada em vigor desta Lei, para
o disposto no § 3º do art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 .

Parágrafo único. Caberá ao Contran estabelecer adequações necessárias ao cronograma de realização dos exames.

Art. 14. Decorrido o prazo de 3 (três) anos a contar da publicação desta Lei, os
seus efeitos dar-se-ão para todas as vias, independentemente da publicação dos
atos de que trata o art. 11 ou de suas revisões.

Art. 15. A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 4º ..........................................................................

.............................................................................................

§ 3º Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro
profissional, assim denominado TAC - Auxiliar, não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego.

§ 4º O Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar deverá contribuir para a previdência social de forma idêntica à dos Transportadores Autônomos.

§ 5º As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autô-
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nomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador
não caracterizarão vínculo de emprego.” (NR)
“Art. 5º -A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, à critério do prestador do serviço.

.............................................................................................

§ 7º As tarifas bancárias ou pelo uso de meio de pagamento eletrônico relativas ao
pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC correrão à conta do responsável pelo pagamento.” (NR)
“Art. 11. ........................................................................

.............................................................................................

§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário
de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço
de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC
ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por
tonelada/hora ou fração.

§ 6º A importância de que trata o § 5º será atualizada, anualmente, de acordo com
a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de
sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.

§ 7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.

§ 8º Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado
a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.

§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas de-
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pendências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com
multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que
não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.” (NR)
“Art. 13-A. É vedada a utilização de informações de bancos de dados de proteção
ao crédito como mecanismo de vedação de contrato com o TAC e a ETC devidamente regulares para o exercício da atividade do Transporte Rodoviário de Cargas.”

Art. 16. O art. 1º da Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985 , passa a vigorar
com a seguinte redação:
“ Art. 1º Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de carga e de passageiros, a tolerância máxima de:

I - 5% (cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total;

II - 10% (dez por cento) sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas.

Parágrafo único. Os limites de peso bruto não se aplicam aos locais não abrangidos pelo disposto no art. 2º da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código
de Trânsito Brasileiro, incluindo-se as vias particulares sem acesso à circulação
pública.” (NR)

Art. 17. Os veículos de transporte de cargas que circularem vazios não pagarão
taxas de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. (Regulamento)

Art. 17. Em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 833, de 2018)

§ 1º O disposto no caput abrange as vias terrestres federais, estaduais, distritais e
municipais, inclusive as concedidas. (Incluído pela Medida Provisória nº 833, de
2018)

§ 2º Os órgãos e as entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais para vi-
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abilizar a isenção de que trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória nº 833, de
2018)

§ 3º Até a implementação das medidas a que se refere o § 2º, consideram-se vazios os veículos de transporte de carga que transpuserem as praças de pedágio
com um ou mais eixos que mantiverem suspensos, assegurada a fiscalização da
condição pela autoridade com circunscrição sobre a via ou pelo seu agente designado na forma prevista no § 4º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro. (Incluído pela Medida Provisória nº 833, de 2018)

§ 4º Para as vias rodoviárias federais concedidas, poderá ser adotada a regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. (Incluído pela
Medida Provisória nº 833, de 2018)

§ 5º Ficam sujeitos à penalidade prevista no art. 209 do Código de Trânsito Brasileiro os veículos de transporte de cargas que circularem com eixos indevidamente
suspensos. (Incluído pela Medida Provisória nº 833, de 2018)

Art. 17. Em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem vazios ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. (Redação dada pela Lei nº 13.711, de 2018)

§ 1º O disposto no caput deste artigo abrange as vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais, inclusive as concedidas. (Incluído pela Lei nº 13.711, de
2018)

§ 2º Os órgãos e as entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais para viabilizar a isenção de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.711, de
2018)

§ 3º Até a implementação das medidas a que se refere o § 2º deste artigo, considerar-se-ão vazios os veículos de transporte de carga que transpuserem as praças
de pedágio com um ou mais eixos mantidos suspensos, assegurada a fiscalização
dessa condição pela autoridade com circunscrição sobre a via ou pelo agente designado na forma prevista no § 4º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). (Incluído pela Lei nº 13.711, de 2018)
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§ 4º Para as vias rodoviárias federais concedidas ou delegadas, será adotada a
regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). (Incluído
pela Lei nº 13.711, de 2018)

§ 5º Ficam sujeitos à penalidade prevista no art. 209 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), os veículos de transporte de cargas que circularem com eixos indevidamente suspensos. (Incluído pela Lei nº
13.711, de 2018)

§ 6º O aumento do valor do pedágio para os usuários da rodovia a fim de compensar a isenção de que trata o caput deste artigo somente será adotado após esgotadas as demais alternativas de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
(Incluído pela Lei nº 13.711, de 2018)

Art. 18. O embarcador indenizará o transportador por todos os prejuízos decorrentes de infração por transporte de carga com excesso de peso em desacordo com a
nota fiscal, inclusive as despesas com transbordo de carga.

Art. 19. Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte de
Cargas Nacional - PROCARGAS, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento da atividade de transporte terrestre nacional de cargas.

Parágrafo único. O Procargas tem como finalidade o desenvolvimento de programas visando à melhoria do meio ambiente de trabalho no setor de transporte de
cargas, especialmente as ações de medicina ocupacional para o trabalhador.

Art. 20. Fica permitida a concessão de Autorização Especial de Trânsito - AET para composição de veículos boiadeiros articulados (Romeu e Julieta) com até 25
m de comprimento, sendo permitido a estes veículos autorização para transitar em
qualquer horário do dia.

Art. 21. Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 9º da Lei nº 12.619, de 30 de abril de
2012 .

Art. 22. Ficam convertidas em sanção de advertência: (Regulamento)

I - as penalidades decorrentes de infrações ao disposto na Lei nº 12.619, de 30 de
abril de 2012 , que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
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pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 , e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro , aplicadas até a data da publicação desta Lei; e (Vide Decreto nº 8.433, de 2015)

II - as penalidades por violação do inciso V do art. 231 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até 2 (dois) anos antes da entrada em vigor desta Lei. (Vide Decreto nº 8.433, de 2015)

Brasília, 2 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Antônio Carlos Rodrigues
Manoel Dias
Arthur Chioro
Armando Monteiro
Nelson Barbosa
Gilberto Kassab
Miguel Rossetto

III – DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA
A Lei nº 13.103/2015 regulamenta o Transporte Rodoviário
de Cargas e de Passageiros. O objetivo da lei está na proteção do trabalhador
e da sociedade por meio da normatização da jornada de trabalho, do respeito
aos tempos de descanso e condução do veículo, da vedação do uso de substâncias psicoativas na direção de veículo, da segurança no trânsito e da proteção à vida. Basta observar que suas disposições regulamentam tanto o trabalho celetista como autônomo, respeitadas as diferenciações de cada um, com
um olhar peculiar para a atividade do segmento econômico do transporte rodoviário e das condições de trabalho atípicas e das ordinárias.
Trata-se de um ramo de atividade que se desenvolve substancialmente externamente, sujeito, pois, a todas as variáveis que o trabalho
externo apresenta: chuvas, trânsito engarrafado, manifestações públicas, acidentes, desmoronamentos, pontes destruídas, estradas esburacadas, limites
de velocidade, restrição de trafego, delimitação de áreas e de horário para cir-
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culação, dentre outros, além dos tempos gastos no carregamento e no descarregamento da carga, assim como no embarque e desembarque das pessoas
que acontecem de acordo com a logística de cada local e segmento (volume de
pessoas ou cargas, espaço, restrições locais, etc.). Vale lembrar, que a fiscalização do transporte em barreiras fiscais e/ou alfandegárias também contribuem
para as dificuldades existentes no setor. São situações que fogem completamente da longa manus dos transportadores (Empresas de Transportes e Autônomos).
A matriz histórica brasileira, enquanto colônia exportadora
de matéria-prima, conjugada com o declínio do transporte ferroviário no mundo
a partir da década de 1940, fez do transporte rodoviário o principal modal de
circulação de mercadorias e de trânsito de pessoas no país. Além de atividade
estratégica, o Transporte Rodoviário é um dos mais importantes setores da
economia brasileira, seja na geração de empregos ou em participação no PIB.
Some-se ainda o bordão “se o caminhão parar, o Brasil para” que estampou a
traseira de milhares de caminhões na notória greve dos caminhoneiros de 1999
e posteriormente em 2015 que instalou o caos no país.
Evidente, portanto, que o Transporte Rodoviário tem papel
central na economia brasileira, haja vista seu impacto direto em todos os setores produtivos, na arrecadação de tributos e na geração de empregos diretos e
indiretos. Não por outra razão que a normatização do setor compete privativamente à União, conforme art. 22, inciso XI, da CR/88.
A regulamentação do setor, por meio das Leis nºs
12.619/2012 e 13.103/2015, levou em conta todas as formas de prestação de
serviços envolvendo cargas e pessoas, e aí também se incluem o Transportador Autônomo de Cargas, que tem representatividade significativa no país. Eles
representam 46,2% da frota nacional de veículos de modo que se trata de
segmento forte, coordenado e participativo, inclusive quanto à legislação que
diretamente lhes afeta e interessa. Não haveria segurança rodoviária e coletiva
se a regulamentação do transporte rodoviário se restringisse apenas aos empregados do setor. Todos que contestam a Lei n° 13.103/2015 apenas a observam pelo viés celetista, incluído os autônomos no mesmo regramento, quando
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suas disposições promovem distinções explicitas e regulamenta não apenas a
relação de emprego, mas todo o segmento econômico. A Lei nº 13.103/2015
alterou a CLT, o Código de Trânsito e as Lei nºs. 11.442/2007 e 7.408/1985, e
estabeleceu fiscalização nas estradas pelas autoridades de trânsito e nas empresas pelos auditores fiscais visando aumentar o poder de polícia e assegurar
a todos os brasileiros segurança rodoviária e coletiva.
Assim como a Lei nº 5.811/1972, que “dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração,
produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos”, a Lei nº
13.103/2015 é uma legislação diferente e específica.
O tempo de direção e de descanso foi criado com a Lei nº
12.619/2012, por meio de alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Nela se
estabeleceu descanso de 11 horas a cada 24 horas, podendo ser fracionado
em 9 horas consecutivas e 2 horas nas 16 horas seguintes e a cada 4 horas de
direção ininterrupta há de ocorrer um descanso de 30 minutos. A Lei nº
13.103/2015 manteve o descanso de 11 horas nas 24 horas, alterando o fracionamento para 8 horas consecutivas e 3 horas nas 16 horas seguintes, e a
cada 5h30min de direção ininterrupta ou 6 horas na condução do veículo, um
descanso mínimo de 30 minutos. A alteração legislativa ocorreu, porque a conjugação do tempo de condução e de descanso inviabilizava a organização da
viagem tornando-a mais demorada, cansativa e onerosa aos motoristas profissionais autônomos (um dos motivos da greve de 2015). Manteve-se a quantidade de descanso diário do motorista, apenas alterando-se os momentos de
sua ocorrência. Ressalte-se, que ao motorista profissional empregado, além da
observância do Código de Trânsito Brasileiro, o cumprimento das normas celetistas vem em primeiro lugar.
Como o transporte rodoviário é uma atividade dinâmica, o
motorista profissional, empregado ou autônomo, realiza viagens longas e pernoita na cabine do caminhão. Sua jornada de trabalho é predominante prestada
nas vias públicas. A documentação fiscal exige a identificação do condutor no
transporte de pessoas e cargas e a sua substituição no curso do transporte é
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proibida, pois visa evitar fraudes e sonegação. Dependendo do tipo de transporte rodoviário, por exemplo, carga perigosa, a execução dos serviços exige o
cumprimento de uma vasta e rigorosa legislação a ser cumprida (ex. Decreto
nº. 96.044/88 – transporte de produtos perigosos, resoluções da ANTT, certidões ambientais, legislação tributária, etc.). O estabelecimento de horário fixo e
rígido de trabalho aos motoristas empregados é incompatível com o segmento
do transporte rodoviário. As alterações de horários permitem aos empregados
organizarem a viagem (trânsito, restrições de tráfego, etc.) com retorno em
menor tempo ao seio familiar e melhor qualidade de vida, além de viabilizar o
segmento econômico.
A permissão da prorrogação da jornada de trabalho em 4
horas extraordinárias não acontece em todos os dias por cerca de 12 horas. É
intermitente e ocorre em ocasiões especiais e leva em conta as variáveis da
realização de serviços externos, tanto que foi remetida à negociação coletiva
de trabalho exatamente para que ocorra a adaptação em cada local e a cada
tipo de transporte. Também foi encaminhada a negociação coletiva o transporte
de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro em razão da proteção do trabalhador e especificidade da operação de
transporte realizada (legislação internacional), cujas condições de trabalho deverão assegurar as adequadas condições de segurança do trabalhador, da rodovia, da coletividade e atividade econômica.
O tempo de espera foi outra inovação trazida pela Lei nº
12.619/2012 e aperfeiçoada pela Lei nº 13.103/2015. Nas duas regulamentações o tempo de espera nunca foi considerado jornada de trabalho. A alteração
promovida foi da fixação do momento de sua caraterização e na redução do
percentual de pagamento em razão de se ter verificado a sua fixação em valor
excessivo.
Outro fator importante tratado na Lei nº. 12.619/2012 e
aprimorado pela Lei 13.103/2015 foi o exame toxicológico. O exame toxicológico veio como uma forma de inibir o uso de substâncias psicoativas na prestação de serviços de transportes, visando preservar vidas, especialmente do motorista profissional.
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É nesse cenário de suma importância econômica, social,
política, jurídica e estratégica que se insere a Lei nº 13.103/2015, sendo certo
que discussões sobre constitucionalidade e segurança jurídica que afetem legislação ligada ao transporte merecem atenção e cuidado ímpar.
Não obstante, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público
do Trabalho, este por via indireta (Termos de Ajustamento de Conduta e Ação
Civis Públicas), vêm afastando sua aplicação, em verdadeira declaração transversa de inconstitucionalidade, por entender que as suas disposições são contrárias à Constituição Federal quando comparada a CLT, a Lei nº 12.619/2012
e alguns tratados internacionais. A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES – CNTTT, por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI 5322, também questiona a constitucionalidade da
Lei nº 13.103/2015.
Contudo, a Lei nº 13.103/2015 exige uma filtragem constitucional e da realidade do seguimento do transporte rodoviário no país, e não
pela CLT ou lei revogada ou citações aleatórias de tratados internacionais.
A alteração na legislação não garante direito adquirido a
fatos ocorridos após a vigência da lei. Não há ato jurídico perfeito para fatos
regulamentados por lei a partir da sua vigência. O direito necessita de norma a
lhe amparar sob pena de alteração de todo o arcabouço jurídico a respeito. As
relações de trabalho são de tratado sucessivo e não há como perdurar direitos
além do período estabelecido em norma e fatos ocorridos durante a sua vigência. A Constituição Federal assegura melhorias na condição social, mas não
garante que fatos ocorridos com a entrada em vigor de norma sejam regulados
por lei revogada.
Assim é que o art. 5, inciso II, da CR/88 é taxativo ao dispor
que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”. As leis somente são alteradas ou modificadas quando não atendem a sua finalidade ou a sua prática se torna inviável em sociedade. A Lei
12.619/2012 atendeu precariamente a finalidade almejada, porém, suas disposições não podem perdurar pelo tempo, nem gerar direito adquirido para fatos
durante a vigência da Lei 13.103/2015. As disposições da Lei 12.619/2012 en-
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gessava o seguimento do transporte rodoviário, gerando aumento de custos,
insatisfação dos motoristas profissionais e refletindo na demanda do mercado
nacional e internacional. Assim, não cabe promover efeito repristinatório à Lei
12.619/2012, nem realizar qualquer paralelo de direitos adquiridos ou de seu
prolongamento no tempo.
Em face do esvaziamento da lei federal, criando insustentável insegurança jurídica ao setor, exsurgem as condições da presente Ação
Declaratória de Constitucionalidade.
Certamente esse é um tema de extrema relevância para
todo o setor representado pela requerente, pois os efeitos da decisão a ser proferida neste processo, sem qualquer dúvida, refletirão nas categorias econômicas por ela representadas, valendo lembrar que a ora manifestante já foi reconhecida por esta Suprema Corte como entidade legitima para tutelar os interesses jurídicos e econômicos do seguimento de transporte, incluindo o rodoviário.

III-1 - DO ART. 4º DA LEI FEDERAL 13.103/2015, QUE ALTEROU O § 5° DO
ART. 71 DA CLT
Os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal (Procuradoria Geral da República) no parecer constante da ADI 5322 é
de:
“13. Viola a CR a redução negociada do intervalo intrajornada
no transporte coletivo urbano de passageiros. O art. 4o da Lei
13.103/2015, que alterou o art. 71, § 5o, da CLT, franqueia redução do intervalo intrajornada de empregados motoristas, cobradores, fiscais de campo e afins, por negociação coletiva,
sem garantia de limite mínimo, enseja estipulação negociada
de intervalos irrisórios, incompatíveis com sua finalidade profilática de doenças e acidentes de trabalho. A CR tutela o direito
a intervalos de repouso, como desdobramento do direito a limitação do tempo de trabalho (art. 7o, XIII), combinado com o direito a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de
normas de saúde, higiene e segurança (art. 7o, XXII). A permissão da norma de redução negociada do intervalo intrajorna-
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da possibilita sua estipulação em patamar irrisório e inútil para
promover recuperação das energias físicas e mentais do trabalhador e para sua alimentação adequada, com esvaziamento
de eficácia das normas constitucionais de proteção e de normas internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. A proteção ao intervalo intrajornada é dotada de indisponibilidade, por
sua relevância para a saúde dos trabalhadores (súmula 437 do
TST). A norma afronta também o art. 7, d, do Pacto de São José da Costa Rica, e o art. 5, b, da Convenção 155 da OIT”.

O art. 4º, da Lei Federal 13.103/2015, que alterou o § 5° do
art. 71 da CLT, é destinado a um segmento específico, transporte de passageiros, e pressupõe para sua validade a realização de ajuste coletivo. Todo o
tempo destinado ao descanso deve ocorrer dentro da jornada de trabalho e
estar vinculado ao final de cada viagem. Essa previsão normativa já foi inclusive objeto de Orientação Jurisprudencial do E. TST na Seção Especializada de
Dissídios Individuais I de número 342, que infelizmente foi revogada pela Resolução n. 186/2012, publicadas no DEJT em 25, 26 e 27.09.2012, verbis:
“342. INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO OU REDUÇÃO. PREVISÃO
EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE. EXCEÇÃO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS, EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO
(cancelada. Convertido o item I no item II da Súmula nº 437) Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
I - 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, garantido por norma de ordem pública (art.
71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação
coletiva.
II – Ante a natureza do serviço e em virtude das condições
especiais de trabalho a que são submetidos estritamente
os condutores e cobradores de veículos rodoviários, empregados em empresas de transporte público coletivo urbano, é válida cláusula de acordo ou convenção coletiva
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de trabalho contemplando a redução do intervalo intrajornada, desde que garantida a redução da jornada para, no
mínimo, sete horas diárias ou quarenta e duas semanais,
não prorrogada, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao
final de cada viagem, não descontados da jornada”. (Destaque nosso)

Esse

dispositivo

está

em

consonância com

a Lei

13.467/2017, que incluiu o art. 611-A, inciso III, à CLT, ao permitir que acordo
ou convenção coletiva de trabalho possam reduzir o “intervalo intrajornada,
respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis
horas”.
Não há desrespeito ao tempo de descanso, mas permissão
a ser avaliada pelos representantes das categorias econômica e profissional de
ajustarem as condições de trabalho à realidade da prestação de serviços. A
inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Federal 13.103/2015, que alterou o § 5°
do art. 71 da CLT, é descabida e sem fundamento, especialmente porque não
há violação ao inciso XXII, do art. 7, da Constituição Federal. Aliás, referido
dispositivo legal está em consonância com o inciso XIII, do art. 7, da Constituição Federal que estabelece o ajuste coletivo de trabalho como meio de compensação e redução da jornada de trabalho.
O Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção 155 da
OIT não estão sendo violados. Isto porque o art. 4, item 1, da Convenção 155
da OIT dispõe que “todo Membro deverá, em consulta às organizações mais
representativas de empregadores e de trabalhadores, e levando em conta as
condições e a prática nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos
trabalhadores e o meio ambiente de trabalho”. Ora, o art. 4º, da Lei Federal
13.103/2015, que alterou o § 5°, do art. 71, da CLT, adveio do Congresso Nacional com ampla participação das entidades sindicas e sociedade civil e remete às negociações coletivas o diálogo para a definição do tempo necessário ao
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descanso intrajornada. Daí se observa a inexistência de violação aos pactos
internacionais.
A Súmula 437 do TST não pode ser superior a lei, nem
serve de fundamento para declarar inconstitucionalidade.
Assim, o art. 4º, da Lei Federal 13.103/2015, que alterou o
§ 5°, do art. 71, da CLT, está amparado nos arts. 5, caput, II, e 7, III, da CR/88.

III-2 - DO ART. 5º DA LEI FEDERAL N° 13.103/15, QUE INCLUIU OS §§ 6º E
7º AO ART. 168 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
III-3 – DO ART. 8º QUE ALTEROU O ART. 148-A DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO
DE TRANSITO)
A constitucionalidade do art. 5º, da Lei federal n°
13.103/15, que incluiu os §§ 6º e 7º ao art. 168 da Consolidação das Leis do
Trabalho, e o art. 8º que alterou o art. 148-A da Lei 9.503/97 (Código de Transito), e se refere ao exame toxicológico, é questionada na ADI 5322, além de
várias ações judiciais individuais. Os argumentos são de que o exame viola os
princípios da impessoalidade, isonomia e dignidade humana.
O art. 5º, da Lei federal n° 13.103/15, que incluiu os §§ 6º e
7º ao art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, e o art. 8º que alterou o
art. 148-A da Lei 9.503/97 (Código de Transito), exame toxicológico, não violam
o princípio da isonomia, nem os valores sociais do trabalho ou a dignidade humana.
Ocorre que o exame toxicológico está voltado à prevenção
de acidentes nas rodovias e segurança da coletividade. Está em consonância
com o inciso XXII, do art. 7º, da Constituição Federal de redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Trata-se de bem maior para a coletividade. Não há, minimamente, desrespeito a
dignidade humana e individual, tanto que a Lei 13.103/2015 no art. 3 dispôs
que aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é assegurado o pleno atendimento pelas unidades de saúde. O exame não pode
ser afastado com fundamento no direito individual de liberdade quando confrontado com o direito fundamental da coletividade, à saúde e à vida e segurança
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do trânsito. Está em harmonia com o inciso IV, do art. 3º, da Constituição Federal ao estabelecer que a República Federativa do Brasil deva promover o bem
de todos, zelando pela disciplina, pelo respeito às normas de segurança e de
trafegabilidade de pessoas e veículos.
A realização do exame não é discriminatória, porque não
viola o princípio da igualdade insculpido no art. 5º, caput, da CF/88 - viés substancial do direito à igualdade - discriminação constitucionalmente permitida,
dada a necessidade, adequação e proporcionalidade do tratamento diferenciado - condição peculiar ao motorista profissional.
O legislador, ao dar tratamento mais austero aos condutores que, sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, expõe em
perigo o direito à vida, saúde e à segurança no trânsito, busca atender o caput
do art. 144 da Constituição Federal, ou seja, “a segurança pública, dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.
Com esses argumentos observa-se que não há inconstitucionalidade a ser declarada ao art. 5º da Lei federal n° 13.103/15, que incluiu
os §§ 6º e 7º ao art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, e o art. 8º que
alterou o art. 148-A da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), muito pelo contrário há de ser declarada a sua constitucionalidade com base nos
arts. 3, IV, 7, XII e 144 da CR/88.
O inciso XIII, do art. 5, da CR/88 estabelece que “é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer”. Ora, lei está a exigir a inexistência de substâncias que influenciam na condução do veículo em respeito à vida, a segurança no trânsito e coletividade. Assim, constitucional é a exigência do exame toxicológico e está amparada nos arts. 1o, III, IV, 5, caput, II, 6o, 7o, XIII e XXII e
144, § 10 da CR/88.
Valendo ressaltar que durante a tramitação do PL
3.267/2019, que promoveu alterações no CTB, permaneceu inalterada a obrigatoriedade do exame toxicológico.
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III-4 - DO ART. 1º DA LEI 13.103/2015
Na ADI n. 5322 argui-se a inconstitucionalidade do art. 1º
da Lei 13.103/2015 porque amplia o número de beneficiários, já que deveria
estar restrito a trabalhadores com vinculo de emprego.
Não há inconstitucionalidade no art. 1º da Lei 13.103/2015.
Tanto a Lei 12.619/2012 como a Lei 13.103/2015 buscam regulamentar a profissão do motorista regido pelo vínculo celetista como também daquele que
presta o serviço de forma autônoma. Pela simples leitura das duas leis citadas
os nobres Ministros podem observar que as alterações promovidas na legislação ocorreram tanto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT como no Código de Trânsito Brasileiro – CTB tendo como referência a pessoa habilitada
como profissional remunerado na condução de veículos do transporte de passageiros e de cargas, visando atender o direito à vida, à saúde e à segurança
no trânsito e no trabalho. Os argumentos trazidos são contrários ao espírito das
leis citadas e não demonstram qualquer inconstitucionalidade, mas interesse
político de limitação da legislação a determinada categoria. A regulamentação
é constitucional, conforme arts. 5, II, 48, 59 e 61 da CR/88, e seguiu todos os
trâmites legislativos para a sua aprovação.

III-5 - DO ART. 6° DA LEI FEDERAL N° 13.103/15 NA ALTERAÇÃO DO ART.
235 –A DA CLT
III-6 - DO ART. 7° DA LEI FEDERAL N° 13.103/15 QUE ALTEROU O ART.
67-A DO CTB
Também é contestado na ADI 5322 o art. 6°, que alterou o
art. 235 – A da CLT, e o art. 7°, que alterou o art. 67-A do CTB, todos da Lei
13.103/2015 por conter a expressão “coletivo”, sob o argumento de discriminação, já que deveria abranger outras categorias de trabalhadores (motoristas de
táxi, locação de automóveis com motorista e transporte especializado na locomoção de estudantes da rede de transporte de passageiro ou individual).
O art. 6°, que alterou o art. 235 – A da CLT, e o art. 7°, que
alterou o art. 67-A do CTB, não restringiu, não promoveu retrocesso, nem existe inconstitucionalidade em suas disposições. Tanto a Lei 12.619/2012 como a
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Lei 13.103/2015 estão voltadas a dois seguimentos do setor econômico, ou
seja, o transporte rodoviário de passageiros (transporte coletivo) e o transporte
rodoviário de cargas. Motorista de táxi já tem norma que regulamenta a profissão (Lei n.12.468/2011).
Por outro lado, o transporte escolar também tem regulamentação especifica, a saber: Código de Trânsito Brasileiro (Capítulo XIII, arts.
136 ao 139) e a Lei nº 10.880/2004. Locação de automóveis com motorista é
expressão genérica e se trata de modalidade hibrida de negócio jurídico, sendo
necessário averiguar o ramo de atividade econômica voltada pela empresa. O
escopo principal da Lei 13.103/2015 é a regulamentação da profissão do motorista nos seguimentos econômicos do transporte coletivo de passageiro e de
cargas. Sua regulamentação observa a técnica legislativa prevista na Lei Complementar 95/98 e está em conformidade com os arts. 5, II, 48, 59 e 61 da
CR/88.

III-7 - DO CAPUT DO ART. 235-C DA CLT
A Justiça do Trabalho em razão de ações civis públicas
ajuizadas pelo Ministério Público Federal vem proferindo decisões declarando a
inconstitucionalidade do caput, do art. 235-C, da CLT, inserido pela Lei
13.103/2015. Os fundamentos são:
“Ministério Público Federal (ADI 5322):
5. São inconstitucionais a prorrogação habitual de jornada de
trabalho e a prorrogação de jornada diária por negociação coletiva, autorizadas pelo art. 235-C, caput, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), na redação do art. 6o da Lei
13.103/2015. Ao “normalizar” por habitualidade o serviço prestado além da jornada padrão de 8 horas e ao permitir extensão
da jornada por negociação, o dispositivo viola a Constituição da
República (CR), pois institui jornada “normal” de 10 ou até 12
horas diárias (68 horas semanais), em burla ao limite constitucional. Afronta normas constitucionais (arts. 1o, III, 6o, 7o, XIII
e XXII, 144, § 10, 196, 217, § 3o, 227) e internacionais de proteção à dignidade humana, à segurança viária e ao trabalho
(Declaração Universal dos Direitos do Homem, Convenção
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Americana sobre Direitos Humanos [CADH, ou Pacto de São
José da Costa Rica], Protocolo Adicional à CADH em Matéria
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San
Salvador), Convenções 153 e 155 da Organização Internacional do Trabalho [OIT]), nas dimensões dos direitos a saúde, repouso, lazer e convivência social e familiar.
6. Afrontam a segurança rodoviária, que é valor constitucional,
normas como o art. 235-C, caput, da CLT, por ignorar os limites
de condução biologicamente toleráveis ao trabalhador, fomentar exigência de trabalho além de suas capacidades físicas e
mentais, favorecer condições que ensejam uso de drogas estimulantes e elevar riscos de acidentes de trânsito causados por
fadiga e deterioração das condições físicas e psíquicas desses
profissionais, “com aumento da mortalidade por causas violentas, produção de sequelas, absenteísmo por motivo de doença
e recuperação de traumas, exaustão e dependência química
dos motoristas” (Ministério da Saúde).

“Justiça do Trabalho:
RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ART. 235-C, CAPUT E §3º DA CLT. Por mostrarem-se desarrazoadas e desproporcionais, impondo a socialização de riscos extremamente
altos (adoecimento, acidentes, aposentadorias), sem qualquer
contrapartida, as medidas preconizadas pelos dispositivos em
questão revelam-se inconstitucionais, por ofensa aos arts. 6º e
217; art. 7º, XII e XXIII; art. 194; art. 144, §10, todos da CRFB.
Dá-se provimento para declarar a inconstitucionalidade incidental parcial do art. 235-C, caput (quanto à autorização de elastecimento da jornada de trabalho por até 4 horas diárias) e total
do art. 235-C, §3º, da CLT e submeter a matéria ao Pleno desta E. Corte. (TRT 17ª Região, Processo n. ROT 000029751.2018.5.17.0010, Divisão da 1ª Turma, Fonte: DEJT, Data da
publicação: 11/12/2019 – decisão inclusa).

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4: TRT/9. Arguição de inconstitucionalidade 0000941-12.2019.5.09.0000.
Art. 235-C, caput, e parágrafo 17, da CLT, redação pela Lei
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13.103/2015. Excesso de jornada de trabalho. Motorista profissional.
Dispositivo: (“...) ACORDAM os Desembargadores do Tribunal
Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, ADMITIR A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. No mérito, por maioria de votos, vencidos excelentíssimos Desembargadores Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, Nair Maria Lunardelli Ramos, Rosemarie Diedrichs Pimpão, Arnor Lima Neto, Ana Carolina Zaina, Benedito Xavier da
Silva, Edmilson Antonio de Lima, Neide Alves dos Santos, Paulo Ricardo Pozzolo, Ilse Marcelina Bernardi Lora, Morgana de
Almeida Richa, DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a inconstitucionalidade do caput e parágrafo 17 do art. 235-C da
CLT. Por maioria de votos, vencido o excelentíssimo Desembargador Cássio Colombo Filho, MODULAR OS EFEITOS desta decisão, para que não alcance fatos ocorridos antes da sua
publicação. Tudo nos termos da fundamentação.” (TRT 9 Região, Número do Tema: 4, Relator: DES. CÁSSIO COLOMBO
FILHO, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Fonte DEJT, Data
da Publicação do Acórdão: 12/08/2020, Data do Trânsito em
Julgado:

02/09/2020,

Processo

Paradigma:

ARGINC

–

00009411220195090000 – decisão inclusa)

O caput do art. 235-C, da CLT, ao permitir a prorrogação
da jornada de trabalho por até 4 horas extras e mediante acordo ou convenção
coletiva de trabalho não atrai qualquer inconstitucionalidade.
A Constituição Federal não impõe limite ao número de horas suplementares à jornada normal de trabalho. Aliás, a norma constitucional
permite o labor extraordinário e estabelece no XVI, do art. 7, da Constituição
Federal a “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”.
Todavia, há uma condicionante no caput do art. 235-C, da
CLT. A prorrogação da jornada de trabalho pressupõe a celebração de instrumento coletivo de trabalho em obediência ao inciso XIII, do art. 7, da Constituição Federal que dispõe:
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“XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação
de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou
convenção coletiva de trabalho.” (destaque nosso).

Há de se ter em mente, contudo, que a jornada não é de
12h mesmo que, eventualmente, possa alcançar tal tempo, não podendo ser
taxada de inconstitucional. Conforme autorização da própria Constituição Federal de 1988, é hígida a previsão contida na parte final do art. 235-C, da CLT, se
houver compensação de horários, que garanta a observância do limite semanal
de 44h.
O E. Tribunal Superior do Trabalho admite o trabalho em 4
horas extras diárias mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, em pronunciamento jurisprudencial, por meio da Súmula n. 444
adiante transcrita:
“Súmula nº 444 do TST
JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. LEI. ESCALA
DE 12 POR 36. VALIDADE. - Res. 185/2012, DEJT divulgado
em 25, 26 e 27.09.2012 - republicada em decorrência do despacho proferido no processo TST-PA-504.280/2012.2 - DEJT
divulgado em 26.11.2012
É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas
de trabalho por trinta e seis 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. O empregado
não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor
prestado na décima primeira e décima segunda horas”.

O art. 59 da CLT também admite a prorrogação da jornada
de trabalho em 2 horas extras diárias para atender ao modal semanal de 44
horas e nem por isso foi considerado inconstitucional ou criou jornada “padrão”
de 10 horas diárias. A redução dos riscos inerentes ao trabalho leva em conta
diversas circunstâncias e não apenas a jornada de trabalho. A alegação de in-
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constitucionalidade da permissão da prorrogação da jornada de trabalho com
base no inciso XII, do art. 7, da Constituição Federal é frágil e genérica.
Em sentido contrário e em arrimo à tese apresentada pela
autora é o acórdão do TRT da 23ª Região proferido na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra as entidades sindicais que firmaram instrumento coletivo com arrimo no art. 235-C, caput, da CLT, verbis:
“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JORNADA DE TRABALHO
DE MOTORISTAS. ART. 235-C DA CLT. APLICAÇÃO DA
TÉCNICA DA CONSTITUCIONALIDADE INTERPRETAÇÃO
CONFORME. Do cotejo do art. 235-C da CLT com o disposto
no art. 7º, XIII e XXVI da CF/88, exsurge ser possível o empréstimo de interpretação que preserve a validade da norma infraconstitucional. Dessarte, é hígida a previsão contida na parte
final do art. 235-C da CLT, se houver compensação de horários
que garanta a observância do limite semanal de 44h. Recursos
dos réus providos. (TRT 23ª Região, Proc. RO 000004311.2017.5.23.0022, Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Caderno Jurídico do TRT da 23ª Região, 2615 edição,
de 05.12.2018 (4ª-feira), sendo considerada data de publicação, de acordo com o artigo 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, o
dia 06.12.2018(5ª-feira) – acórdão anexo).

Neste sentido já se manifestou o C. TST, consoante se verifica do julgado abaixo transcrito:
"(...)A C. Turma não acolheu a arguição de inconstitucionalidade do artigo 235-C, da CLT, por entender que há possibilidade
de aplicar interpretação conforme à Constituição (art. 7º, XIII,
da Constituição Federal), se se der ao caput do artigo 235-C da
CLT interpretação no sentido de que se admite, de forma extraordinária e mediante negociação coletiva, a prorrogação da
jornada máxima do motorista profissional até quatro horas diárias, desde que haja compensação, respeitando-se o limite máximo de 44 horas semanais. Assim, não se verifica, em tese, a
alegada violação, conforme exige a alínea "c" do artigo 896
Consolidado. (...)" (AIRR - 827- 48.2015.5.17.0014, Relatora
Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos,
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Data de Julgamento: 13/12/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/12 /2017) (in www.tst.jus.br)

Conclui-se que o caput do art. 235-C, da CLT é constitucional, já que observa os arts. 1o, III, 5, II, 6o, 7o, XIII, XXII, XXVI, 144, § 10,
196, 217, § 3o, 227 da CR/88.
III-8 – DO PARÁGRAFO 3º DO ART. 235-C DA CLT
Caminhando no mesmo sentido de declarar inconstitucional, a Justiça do Trabalho tem proferido as seguintes decisões a respeito do
parágrafo 3º, do art. 235-C, da CLT:
“Justiça do Trabalho:
RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ART. 235-C, CAPUT E §3º DA CLT. Por mostrarem-se desarrazoadas e desproporcionais, impondo a socialização de riscos extremamente
altos (adoecimento, acidentes, aposentadorias), sem qualquer
contrapartida, as medidas preconizadas pelos dispositivos em
questão revelam-se inconstitucionais, por ofensa aos arts. 6º e
217; art. 7º, XII e XXIII; art. 194; art. 144, §10, todos da CRFB.
Dá-se provimento para declarar a inconstitucionalidade incidental parcial do art. 235-C, caput (quanto à autorização de elastecimento da jornada de trabalho por até 4 horas diárias) e total
do art. 235-C, §3º, da CLT e submeter a matéria ao Pleno desta E. Corte. (TRT 17ª Região, Processo n. ROT 000029751.2018.5.17.0010, Divisão da 1ª Turma, Fonte: DEJT, Data da
publicação: 11/12/2019 – decisão inclusa).

TRT 3ª Região:
Súmula n. 66 - Arguição incidental de inconstitucionalidade. Intervalo interjornadas dos motoristas rodoviários. § 3º
do Art. 235-c da CLT (Lei 13.103/2015)
É inconstitucional o § 3º do art. 235-C da CLT, na redação dada pela Lei 13.103/2015, por violação ao princípio da vedação
do retrocesso social, previsto no caput do art. 7º, violando ainda o disposto no inciso XXII deste mesmo art. 7º, art. 1º, inci-
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sos II, III e IV, art. 6º e § 10 do art. 144, todos da Constituição
de 1988. (RA 260/2017, disponibilização: DEJT/TRT-MG/Cad.
Jud. 18 e 19/12/2017, 8, 23 e 24/01/2018 – acordão incluso).

Para adentrar ao tema do descanso de 11 horas regulamentado no § 3º, do art. 235-C, da CLT é importante ressaltar contexto histórico do seguimento do transporte rodoviário.
O Capítulo II da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT
versa sobre a duração do trabalho e em sua disposição preliminar prevista no
artigo 57 informa que seus preceitos aplicam-se a todas as atividades, salvo
aquelas expressamente excluídas, dentre elas, aquelas no artigo 62, e seus
incisos.
Muito se discutiu se o art. 62, da CLT, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 – CR/88, pois excetua circunstâncias de
trabalho não sujeitas a horário ou nas quais o controle de jornada se faz impraticável, em especial no caso dos empregados que exercem atividade externa,
sendo incompatível com a fixação de horário de trabalho, em presença das
quais inexiste obrigação de remunerar como extraordinário o trabalho prestado.
Essas disposições, por específicas, não se atritam, mas, ao contrário, complementam a norma genérica do artigo 7º, inciso XIII, da CR/88.
Com relação aos serviços externos, merece destaque o
que caracteriza este grupo de atividades, sendo a circunstância relevante o fato
de estarem todos fora da permanente fiscalização e controle do empregador,
havendo a impossibilidade de conhecer-se o tempo realmente dedicado com
exclusividade à empresa. Muito se utilizou do art. 62, inciso I, da CLT, especialmente porque o seguimento econômico do transporte rodoviário de passageiros e/ou de cargas tem sua atividade caracterizada pelo dinamismo, pela imprevisão e pela assertividade em sua prestação de serviços, quase toda ela,
externamente e diferente das demais categorias de trabalhadores.
Em que pese a importância do modal do transporte rodoviário na rede logística nacional, os direitos e deveres do motorista profissional
vieram a ser disciplinados tão somente no ano de 2012, com a edição da Lei
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12.619, que introduziu a Seção IV-A – Do Serviço do Motorista Profissional –
na CLT, lei essa que foi posteriormente alterada no ano de 2015 pela Lei n.
13.103.
Essas duas legislações foram fruto de longas e incansáveis
discussões e negociações entre os representantes dos trabalhadores e das
empresas da categoria econômica, todas objetivando a promulgação de uma
legislação específica para o segmento, a exemplo dos demais modais de
transporte aéreo, ferroviário e marítimo, posto que o motorista profissional rodoviário ao exercer esta função, indispensável ao bom funcionamento da sociedade, não contava com proteção específica.
Ao tempo da vigência da Lei 12.619/12 muito se discutiu a
respeito do descanso de 11 horas entre jornadas, que normalmente ocorre longe da residência do trabalhador. O Código de Trânsito Brasileiro c/c com a Lei
12.619/2012 permitia o fracionamento das 11 horas de descanso em 9 horas
mais 2 horas para o motorista autônomo. O art. 67-A do CTB instituído pela Lei
12.619/12 tinha a seguinte redação, verbis:
“Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no exercício de
sua profissão e na condução de veículo mencionado no inciso
II do art. 105 deste Código, dirigir por mais de 4 (quatro) horas
ininterruptas.
§ 1º Será observado intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas ininterruptas na condução
de veículo referido no caput, sendo facultado o fracionamento
do tempo de direção e do intervalo de descanso, desde que
não completadas 4 (quatro) horas contínuas no exercício da
condução.
§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do
tempo de direção estabelecido no caput e desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo de direção poderá ser
prorrogado por até 1 (uma) hora, de modo a permitir que o
condutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça a
segurança e o atendimento demandados.
§ 3º O condutor é obrigado a, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, observar um intervalo de, no mínimo, 11
(onze) horas de descanso, podendo ser fracionado em 9
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(nove) horas mais 2 (duas), no mesmo dia.
§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o período em que o condutor estiver efetivamente
ao volante de um veículo em curso entre a origem e o seu destino, respeitado o disposto no § 1º, sendo-lhe facultado descansar no interior do próprio veículo, desde que este seja dotado de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido.
§ 5º O condutor somente iniciará viagem com duração maior
que 1 (um) dia, isto é, 24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º.
§ 6º Entende-se como início de viagem, para os fins do disposto no § 5º, a partida do condutor logo após o carregamento do
veículo, considerando-se como continuação da viagem as partidas nos dias subsequentes até o destino.
§ 7º Nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de
carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente
de cargas permitirá ou ordenará a qualquer motorista a seu
serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido
no caput sem a observância do disposto no § 5º”.

Exigia-se do trabalhador empregado depois de uma noite
de descanso e sono, que não durava mais do que 08h00min ou 09h00min, ficar
aguardando na estrada o cumprimento integral das 11 horas entre uma jornada
e outra, enquanto que o motorista autônomo poderia antecipar a viagem e chegar mais cedo em sua residência e estar com sua família. Ou seja, o autônomo
poderia reduzir o tempo da viagem e estar em sua residência e com sua família
de forma mais rápida e segura, mas o empregado celetista, não. Não havia
tratamento isonômico entre uma categoria e outra, mesmo que estivesse na
mesma atividade.
Diante do contexto fático e após debater longamente sobre
o descanso de 11 horas do motorista e levando em consideração: 1 – o tratamento isonômico nas estradas com o autônomo, 2 – as disposições do § 3º, do
art. 67-A do CTB instituído pela Lei 12.619/12, 3 – a possibilidade do trabalha-
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dor ficar mais tempo com sua família, 4 – a chance do trabalhador chegar mais
cedo em sua residência, 5 – as peculiaridades da prestação de serviços do
transporte rodoviário, e, 6 – a redução da ansiedade dos motoristas em reiniciarem a viagem para chegarem à sua casa mais cedo, surgiu a Lei 13.103/15
com a redação do § 3º, do art. 235-C da CLT, permitindo o fracionamento das
11 horas do descanso. Tal aspecto tratou de forma isonômica autônomos e
celetistas ao permitir o fracionamento do descanso de 11 horas tanto para um
quanto para o outro.
Portanto, não houve retrocesso social, ao contrário, buscou-se a adequação à realidade da atividade e da estrada. A Lei 12.619/12 engessava a liberdade nas viagens e gerava insatisfação, já que antes dela os
motoristas tinham liberdade para definir a duração e o local de descanso (art.
62, inciso I, da CLT). Com o § 3º, do art. 235-C da CLT, inserido pela Lei
13.103/15, os motoristas profissionais passaram a ter mais liberdade para realizar os descansos dos intervalos intra e entre jornadas de modo que o tempo
de viagem pudesse ser reduzido sem prejuízo para o aspecto fisiológico e para
a segurança da atividade. Acrescente-se, ainda, que o tempo mínimo para
descanso contínuo de 8h00min era condição imprescindível para a segurança
no trânsito, além do descanso e preservação à saúde do trabalhador que permaneceu intocado.
Como se observa, o fracionamento das 11 horas de descanso foi oriundo de um processo negocial, à luz do princípio da boa-fé, da
permissão legislativa (art. 67-A do CTB – Lei 12.619/12) e da realidade do trabalho prestado no seguimento do transporte rodoviário e segurança no trânsito.
O descanso, o convívio social, a segurança no trânsito e o respeito ao trabalhador está em consonância com a Constituição Federal.
É até contrassenso admitir a redução e o fracionamento do
intervalo para alimentação previsto no art. 71, da CLT e na Lei 13.467/2017
(reforma trabalhista – inciso III do art. 611-A da CLT) e não acolher para o intervalo entre jornada previsto no § 3º, do art. 235-C, da CLT (Lei 13.103/2015).
Alguns Tribunais do Trabalho reconhecem a constitucionalidade do fracionamento dos intervalos intrajornada e interjornada em razão da
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especificidade do segmento do transporte rodoviário, verbis:
“ARTS. 71, § 5º E 235-C, caput e §§ 1º e 3º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.103/15). INCONSTITUCIONALIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não são inconstitucionais os arts. 71, § 5º e 235-C, caput e §§
1º e 3º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.103/15, ao
disporem a respeito da possibilidade de redução ou fracionamento do intervalo intrajornada, aos limites de jornada, ao tempo de serviço e ao intervalo interjornadas, uma vez que se trata
de regulamentação de categoria diferenciada, com base nas
peculiaridades da rotina de trabalho. (PROCESSO nº 000825512.2017.5.15.0000 (ArgInc) ARGUINTE: TERCEIRA CÂMARA
(SEGUNDA TURMA) DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO ARGUÍDO: ARTIGOS 71, § 5º E 235-C,
CAPUT E SEUS §§ 1º E 3º DA CLT RELATOR: LUIZ ANTONIO LAZARIM, FONTE DEJT, Publicado(a) o(a) Acórdão em
11/07/2019)

Portanto, o parágrafo 3º, do art. 235-C, da CLT é constitucional, porque está em harmonia com os arts. 1o, III, 5, II, 6o, 7o, XIII e XXII,
144, § 10, 196, 217, § 3o, 227, da CR/88.

III-9 - DO PARÁGRAFO 8º DO ART.235-C DA CLT
O parágrafo 8, do art. 235-C, da CLT e demais disposição a
respeito do tempo de espera vem sendo reconhecido por algumas decisões da
Justiça do Trabalho como inconstitucional com base nos seguintes argumentos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 8º E 9º DO
ART.

235-C

DA

CLT.

REDAÇÃO

DADA

PELA

LEI

12.619/2012. INCIDENTE ACOLHIDO. Constatado que os §§
8º e 9º do art. 235-C da CLT, com redação dada pela Lei n.
12.619/2012, atentam contra a previsão contida no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, merece ser acolhida a arguição de inconstitucionalidade para reconhecer o denominado
"tempo de espera" como efetivo tempo de serviço do motorista
profissional, devendo as horas excedentes à 8ª diária e 44ª
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semanal ser remuneradas com o adicional mínimo de 50% sobre a hora normal, com natureza salarial. (TRT 14ª REGIÃO,
PROCESSO: 0000352-21.2015.5.14.0000, CLASSE:

INCI-

DENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO, ORIGEM: TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, SUSCITANTE:
JUÍZO DA 8ª VARA DO TRABALHO DE PORTO VELHO, 1º
INTERESSADO: BELMIRO FREITAS DOS SANTOS, 2ª INTERESSADA: JBS S.A., RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES LÔBO, FONTE: DEJT, Publicado(a)
o(a) Acórdão em 06/06/2016)

PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 13.467/2017. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. MOTORISTA PROFISSIONAL. JORNADA DE TRABALHO. TEMPO DE ESPERA. INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 8º E 9º DO ART. 235-C DA CLT
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.619/2012. Em sessão
de 17-5-2016 o Pleno deste Egrégio Regional acolheu o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nos autos do processo n. 0000352-21.2015.5.14.0000 e firmou posicionamento
quanto à inconstitucionalidade material dos §§ 8º e 9º do art.
235-C, da CLT, com redação dada pela Lei n. 12.619/2012, assim, reconhecendo que o denominado "tempo de espera" constitui-se em efetivo tempo de serviço do motorista profissional,
integrando a jornada do trabalhador, devendo ser remuneradas
com o adicional de 50% sobre a hora normal. Recurso patronal
conhecido e não provido. RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 1. MOTORISTA PROFISSIONAL. JORNADA DE
TRABALHO. HORA EXTRA. CONTROLE DE JORNADA. LEIS
Nº. 12.619/2012 e 13.103/2015. Com o advento da Lei n.
12.619/2012 o controle da jornada de trabalho passou a ser direito legalmente instituído ao motorista profissional, em cujo
sentido é o art. 2º da referida norma. In casu, no tocante aos
controles de jornada adunados ao feito, correspondentes a todo o contrato de trabalho do autor, não há razões para afastar
a regularidade de seus registros, sem elementos aptos a desconstituir a validade de referidos documentos. Nessa linha, em
minuciosa análise de referidos documentos, em cotejo com os
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contracheques dos respectivos períodos, é possível verificar o
pagamento de horas extras com adicionais de 50% e de 100%.
Na partição do ônus da prova, exsurge a ideia de que a regra
geral é de que a prova incumbe à parte que fizer as alegações,
conforme anota o artigo 818 da CLT. Diante disso, trazendo a
reclamada a comprovação de que fazia o controle de jornada e
quitava as horas extras prestadas e registradas, cabia ao obreiro provar ou apontar pormenorizadamente eventuais diferenças
que entendia serem devidas, todavia, desse ônus não se desvencilhou a contento, atraindo a improcedência do pleito. (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO, PROCESSO: 0000550-32.2018.5.14.0007, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª
TURMA, ORIGEM: 7ª VARA DO TRABALHO DE PORTO VELHO/RO, 1º RECORRENTE: DENIS MARCOS MARCAL, VINICIUS MARTINS NOE, 2º RECORRENTE: CAIRU TRANSPORTES LTDA, RECORRIDOS: OS MESMOS, RELATORA:
DESEMBARGADORA VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR,
Data de Sessão: 23/04/2019, Fonte DEJT)

O Ministério Público Federal vem insistindo na inconstitucionalidade do tempo de espera mediante os seguintes argumentos:
“8. Fere a Constituição o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto
em que alterou o art. 235-C, §§ 1o, 8o e 9o, da CLT e nele inseriu o § 12, para tratar do tempo de espera, por a) desconsiderá-lo como jornada de trabalho e não o admitir como jornada
extraordinária, mesmo quando houver movimentação de veículo; b) permitir que motoristas sejam obrigados a permanecer
indefinidamente à disposição do empregador, mesmo após
longa jornada de condução, sem que esse tempo seja considerado trabalho efetivo, podendo afetar o direito a descanso semanal remunerado; c) reduzir o valor da indenização do tempo
de espera de 130% para 30% do salário-hora, sem reflexo nos
demais direitos trabalhistas; d) permitir trabalho em tempo integral, inclusive noturno, e, ao negar ao tempo de espera o caráter de “trabalho efetivo”, atribuindo-lhe indenização ou remuneração em valor fixo diário, afastar a incidência do adicional noturno previsto na Constituição e nas leis; e) não estarem sujei-
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tas à redução de cômputo da hora noturna. Tempo de espera é
instituto do transporte de cargas, inaugurado pela Lei
12.619/2012, e corresponde ao período em que motoristas
permanecem em filas aguardando embarque ou desembarque
de cargas, no embarcador ou destinatário ou em postos de fiscalização. A disciplina da Lei 13.103/2015 agride os arts. 1o, III
e IV; 5o, XIII; 7o, caput e I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XIII, XVI, XVII,
XXII e XXXIV; 170 e 193 da CR e o art. 3, itens 1 e 8, da Convenção 171 da OIT.

Também não se vislumbra inconstitucionalidade nas disposições que regulamentam o tempo de espera (§ 8, do art. 235-C, da CLT), especialmente a sua exclusão da jornada de trabalho. A Constituição Federal não
define qual o tempo é considerado como horas de trabalho ou tempo à disposição. O art. 4º, da CLT é quem define, verbis:
“Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em
que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada”. (Destaque nosso)

Como se observa, a parte final do caput do art. 4, da CLT
ressalva disposição especial do computo da jornada de trabalho, que se encontra na Lei 12.619/12 e 13.103/15 com a atenuante de que o empregado não
deixa de receber pelo tempo em que aguarda o carregamento ou descarregamento ou fiscalização em barreiras fiscais. Situações similares encontram-se
estabelecidas na própria CLT para outras categorias ao tratar das horas de
prontidão e horas de sobreaviso como estabelecidas no art. 244, da CLT.
O inciso II, do art. 5, da Constituição Federal estabelece o
princípio da legalidade como direitos e garantias fundamentais. A Constituição
Federal não definiu o conceito de jornada de trabalho, apenas estabeleceu a
“duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais” (art. 7, inciso XIII), relegando o conceito e classificação das horas trabalhadas ou tempo à disposição para a regulamentação ordinária como
ocorre na Lei 13.103/2015.
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Não há ofensa ao inciso XIII do art. 7º da CF, uma vez que,
tal dispositivo trata de tempo em que o trabalhador está, efetivamente, exercendo atividade em prol do empregador. No tempo de espera, o exercício de
efetiva atividade não ocorre de modo que, nesse lapso temporal, o motorista
não está laborando, mas esperando para poder se ativar novamente.
Elucidativamente sobre o tema, a questão foi tratada em
sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade pelo Tribunal Regional
do Trabalho 15ª Região, a saber:
ART. 235-C, §8º, DA CLT (REDAÇÃO DADA PELA LEI
12.619/12). INCONSTITUCIONALIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não é inconstitucional
o art. 235-C, § 8º, da CLT, com a redação dada pela Lei
12.619/12, ao dispor que as horas excedentes à jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas, para carga ou descarga de mercadorias, serão consideradas como tempo de espera e não computadas como horas extras, uma vez que se trata de regulamentação de categoria diferenciada, com base nas peculiaridades da rotina de trabalho.
“(...)
Em relação ao tempo de espera não comungo com o entendimento da origem. Em relação ao tempo de espera, destinado
aos carregamentos e descarregamentos de cargas embarcador
ou destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada
em barreiras fiscais ou alfandegárias, requer a reclamada seja
aplicado o adicional de 30%, de acordo com o art. 235-C, §9º
da CLT.
O juízo da origem integrou o tempo de espera à jornada fixada,
haja vista que entendeu pela inconstitucionalidade do pagamento de 30% da hora, contida no artigo 235-C da CLT.
Ressalte-se que, no tocante ao denominado " tempo de espera", não houve alterações significativas na Lei 13103/2015.
Reza o art.235-C, parágrafo 8º. da CLT:
" ...São consideradas tempo de espera, as horas que excederem à jornada normal de trabalho do motorista de transporte
rodoviário de cargas que ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário ou para fiscali-
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zação da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias".
Cuida-se do denominado " tempo de espera".
Nos termos do parágrafo 9º.do dispositivo suso, as horas em
questão, serão indenizadas com base no salário-hora normal
com adicional de 30%.
Ressalte-se que, na prática trata-se de excluírem-se os intervalos e a espera, sendo o restante do tempo de TRABALHO
EFETIVO. Ora: considerando-se que o tempo de espera não é
trabalho propriamente dito, e com razão, pois se assim não
fosse, teríamos jornada de trabalho de 54 horas - o que é absurdo - tais horas serão consideradas " indenização". Exemplifique-se: o motorista para o veículo à 01 hora da madrugada, e
até as 9 horas da manhã aguarda o carregamento. Cuida-se de
tempo à disposição. Ao completar a jornada de 08 horas, passa-se a ter TEMPO DE ESPERA. Até 08 horas, tem-se jornada
de trabalho, e a partir de então, tempo de espera. Tal tempo,
constitui excedente de jornada de trabalho de 08 horas (remunerada com adicional de 50%), mas não é remunerado, e sim,
indenizado. Ou seja, invade-se as horas destinadas aos intervalos (após 11 horas) sem que seja considerado JORNADA DE
TRABALHO. Em conclusão: a mesma atividade é considerada
TRABALHO e a partir da 8ª.hora, ESPERA.
Uma das principais diferenças com relação à legislação anterior, é que, se houvesse ajudante ao lado do motorista, considerava-se " tempo à disposição". Após a Lei 12619/2012, tem-se
o desconto de tais horas que não são consideradas TRABALHO.
Assim, o tempo de espera não pode ser acrescido à jornada de
trabalho. No caso dos autos, incontroverso que o reclamante
permanecia aguardando o carregamento e descarregamento
do caminhão, não exercendo deste modo as mesmas atividades de quando estava na direção do caminhão.
Deste modo determino que o tempo de espera, o qual fixo em 3
horas, seja deduzido da jornada de trabalho, indenizados com
o adicional de 30%, conforme o artigo 235-C, §9º da CLT, com
a dedução dos valores pagos a idêntico título." (PROCESSO nº
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0008010-98.2017.5.15.0000 (ArgInc), ARGUINTE: QUARTA
CÂMARA (SEGUNDA TURMA) DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 15ª REGIÃO, UNIÃO FEDERAL (AGU) ARGUÍDO: ART. 235-C PARÁGRAFO 8º DA CLT, COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 12.619 DE 30 DE ABRIL DE 2012, RELATOR: LUIZ ANTONIO LAZARIM, FONTE: DEJT, Publicado(a)
o(a) Acórdão em 11/07/2019 – acórdão incluso)

Assim, coube a legislação ordinária, na forma do mandamento constitucional, definir quais atividades são consideradas horas de trabalho ou não, valendo lembrar que também na Lei 12.619/2012 o tempo de espera era excluído da jornada de trabalho e tinha natureza indenizatória (art. 235C, §2º, da CLT – Lei 12.619/12 = “Será considerado como trabalho efetivo o
tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso.”).
A norma constitucional trata do labor extraordinário, enquanto a regra infraconstitucional regula o tempo de espera, que não se confunde com o tempo de trabalho efetivo, tampouco com o tempo à disposição do
empregador, uma vez que, no tempo de espera, o empregado está aguardando
a carga ou a descarga do veículo que conduz ou o término da fiscalização realizada pelos órgãos a quem incumbe tal tarefa. No caso, é justamente essa diferenciação, pela aplicação do princípio da isonomia na sua essência (tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais), que afasta qualquer possibilidade de malferimento aos incisos XIII e XVI do art. 7º da CF/88.

III-10 - DO PARÁGRAFO 9º DO ART.235-C DA CLT
O § 9º, do art. 235-C, da CLT não tem nenhuma característica de inconstitucionalidade. Na verdade, a discussão está em alguns posicionamentos ideológicos em manter o cálculo do tempo de espera previsto na Lei
12.619/2012 e afastar a sua natureza de crédito indenizatório. Não há redução
salarial, porque o tempo de espera não é salário e é considerado parcela indenizatória desde o advento da Lei 12.619/2012. O princípio da condição mais
benéfica não se aplica às alterações legislativas, nem garante direito adquirido.
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A Lei 13.103/2015 não violou direitos adquiridos ao tempo dos fatos nem causou retrocesso na regulamentação trabalhista, ao contrário, ela os regulamentou a partir da sua vigência.
III-11 – DO PARAGRAFO 12º DO ART. 235-C DA CLT
O § 12º, do art. 235-C, da CLT é constitucional. As pequenas movimentações são situações corriqueiras no seguimento do transporte de
cargas. Cabe ao legislador ordinário estabelecer as atividades que serão entendidas como jornada de trabalho ou tempo à disposição. As pequenas movimentações ocorrem durante o tempo em que o motorista aguarda a carga ou
descarga ou fiscalização em barreiras fiscais e fora do seu tempo de descanso.
Observemos o que consta ao final do parágrafo 12º, do art. 235-C, da CLT: “ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas
aludido no § 3º”. Note-se que o descanso do motorista profissional a todo momento é garantido pela Lei 13.103/2015.
Vale chamar a atenção dos e. Ministros ao julgado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em arguição de inconstitucionalidade reconhecendo a validade de todas as disposições atinente ao
tempo de espera estampada na Lei 13.103/2015, verbis:
MOTORISTA PROFISSIONAL EMPREGADO. TEMPO DE
ESPERA. ART. 235-C, §§ 1º, 8º, 9º, 10, 11 E 12, DA CLT,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.103, DE 2015. CONSTITUCIONALIDADE. Embora, inicialmente, possa se cogitar a
existência de incompatibilidade entre o disposto no art. 235-C,
§§ 1º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da CLT, com o previsto nos incisos
XIII e XVI do art. 7º da Constituição Federal, deve-se ter em
conta que os dispositivos mencionados regulam situações diferentes. A norma constitucional trata do labor extraordinário, enquanto a regra infraconstitucional regula o tempo de espera,
que não se confunde com o tempo de trabalho efetivo, tampouco com o tempo à disposição do empregador, uma vez que, no
tempo de espera, o empregado está aguardando a carga ou a
descarga do veículo que conduz ou o término da fiscalização
realizada pelos órgãos a quem incumbe tal tarefa. No caso, é
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justamente essa diferenciação, pela aplicação do princípio da
isonomia na sua essência (tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais), que afasta qualquer possibilidade de
malferimento aos incisos XIII e XVI do art. 7º da CF/88.
(TRT12 - ArgInc - 0000792-03.2017.5.12.0000, Rel. ROBERTO
LUIZ GUGLIELMETTO, Tribunal Pleno, Data de Assinatura:
28/11/2018)

Assim, o art. 235-C, e seus §§ 1º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, da
CLT, com a redação dada pela Lei nº. 13.103/2015, são constitucionais na forma dos arts. 1o, III e IV, 5, caput, II, 6o, 7o, XIII, XVI e XXII, 144, § 10, 196,
217, § 3º e 227, da CR/88.
III-12 – DO PARÁGRAFO 13º DO ART. 235-C DA CLT
O parágrafo 13º, do art. 235-C, da CLT é questionado na
ADI 5322 e pelo Ministério Público Federal. Os argumentos para pretender a
inconstitucionalidade são:
9. É inconstitucional o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto em
que alterou o art. 235-C, § 13, da CLT, para prever inexistência
de horário de início e término da jornada de trabalho dos motoristas rodoviários. A norma enseja a possibilidade de que: a)
motoristas sejam convocados a qualquer momento para iniciar
jornada de trabalho, em período diurno ou noturno, em turnos
regulares ou alternados, de dia ou à noite; b) se exija do profissional que usufrua do intervalo interjornada para sono em qualquer período do dia ou da noite, de forma fixa ou alternada.
Pesquisas demonstram que trabalhar em turnos alternados
causa diversas consequências nocivas ao indivíduo. A norma
viola o art. 7o, XXII, da CR, por sujeitar o profissional a riscos
incompatíveis com a condição humana, e o art. 144, § 10, da
CR, que define a segurança viária como direito coletivo, por
associar a ausência de horários fixos de trabalho – e a possibilidade de alternância de turnos – às extensas jornadas permitidas a motoristas rodoviários, acentuando riscos de acidentes
de trânsito.
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A previsão de jornada flexível estabelecida no § 13º, do art.
235-C, da CLT também respeita a Constituição Federal. O inciso XIV, do art.
7º, da Constituição Federal autoriza o rodizio de horários em turnos ininterruptos de revezamento. Daí porque proibir ou reconhecer como inconstitucional a
flexibilidade da jornada de trabalho do motorista rodoviário não faz sentido tendo em vista que o turno ininterrupto de revezamento é gravoso e ainda assim é
permitido. A situação vai na contramão daquele inciso. Isto porque no presente
caso a flexibilidade nem mesmo atua ou modifica o relógio biológico do trabalhador tal e qual ocorre com os turnos ininterruptos de revezamento. A flexibilidade da jornada leva em conta as circunstâncias da prestação de serviços e da
atividade econômica porque não há como estabelecer normatização rígida para
segmento tão dinâmico como o transporte rodoviário que é sujeito a intempéries de todo tipo.
Conclui-se, portanto, que o § 13º, do art. 235-C, da CLT,
com a redação dada pela Lei nº. 13.103/2015, é constitucional na forma dos
arts. 1o, III e IV, 5, II, 6o, 7o, XIII, XIV e XXII da CR/88.

III-13 - DO § 2º DO ART. 235-D DA CLT
O Ministério Público Federal pede a declaração de inconstitucionalidade na ADI 5322 sob o argumento de que “afronta o art. 7o, XV e
XXII, da CR e o art. 2, I, da Convenção 14 da OIT o art. 6o da Lei 13.103/2015,
no ponto em que altera o art. 235-D, caput, da CLT, e nele insere os §§ 2o e
4o, para permitir acumulação e fracionamento de repousos semanais remunerados e sua concessão no interior de veículo ou em outro local inadequado.
Além da acumulação de descansos, vedada pela natureza semanal do repouso, a norma submete essa possibilidade de acumulação à exclusiva potestade
empresarial, independentemente de critério objetivo ou razão de força maior”.
O § 2º, do art. 235-D da CLT contém as disposições para o
motorista que realiza viagem superior a uma semana, ou seja, situações excepcionais. Tais disposições não se aplicam indiscriminadamente a todos os
motoristas profissionais nem retira deles o direito ao descanso semanal remunerado ou dos intervalos intrajornada e interjornada. Estando ele longe da sua
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família a legislação permite que o descanso ocorra no retorno da viagem onde
o empregado reside limitando, ainda, a quantidade de descanso acumulado de
modo a garantir a fruição do descanso dentro do mês. Nenhum motorista deseja usufruir sua folga fora da localidade onde reside e longe de sua família, ainda mais se estiver em uma viagem internacional. O descanso semanal previsto
nos § 2º e 4º, do art. 235-D, da CLT é de 35 horas. O fracionamento do descanso é uma permissão legislativa para que o trabalhador não fique fatigado,
garantindo-lhe quando do retorno da viagem o descanso complementar de 24
horas. Desta forma a lei atende o objeto social do descanso em família e em
melhores condições.
O inciso XV, do art. 7º, da Constituição Federal estabelece
o direito ao “repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos”.
Contudo, não proíbe que o descanso seja em outro dia. O caput do art. 7º, da
Constituição Federal ressalva ao trabalhador outros direitos que visem à melhoria da sua condição social e o acúmulo do descanso atende a esse objetivo.
A questão já foi apreciada pelo TRT da 2ª Região e a inconstitucionalidade não foi reconhecida, ao contrário observou tratar-se de
condição mais benéfica ao trabalhador. Veja o teor da decisão:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Juízo de Admissibilidade Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Mérito Da representação processual O advogado que assinou eletronicamente o presente recurso, Dr. VINICIUS CAMPOI, OAB/SP nº 223.592, acompanhou a reclamada na audiência realizada em 26/02/2019, caracterizando-se, pois, a hipótese de mandando tácito (Súmula
383, do C. TST). Posto isso, dou provimento ao agravo de instrumento para destrancar o recurso ordinário. RECURSO ORDINÁRIO DO RECURSO DO RECLAMANTE Das diferenças
salariais (carga transportada) Em que pese a prova oral acerca
do bônus de 1,5%, mencionada ora no apelo, fato é que o reclamante, ao fundamentar o pedido, correlacionou o pagamento da verba à tabela vinda com a exordial, coluna D&P, sustentando que os valores ali descritos não teriam sido adimplidos
pela empresa. No entanto, depreende-se das declarações ofer-
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tadas, inclusive presentes no depoimento pessoal do empregado, a quitação da diária (diária e pernoite) aduzida na contestação, circunstância que se coaduna, igualmente, com a prova
documental coligida ao feito pelo próprio obreiro, dando conta
de demonstrar, em verdade, que não se tratavam referidos importes de bônus por carga transportada. Assim, não provado o
direito, ônus que incumbia ao reclamante (artigo 818, I, da
CLT), mantenho a r. sentença. Dos descansos semanais remunerados A inicial é clara ao dispor do descanso, após as viagens realizadas, de cinco dias ("esclarece o reclamante que
laborava por vinte e cinco dias no mês, direto, e então descansava por cinco dias"). E, por outro lado, sobre a rotina desempenhada pelos trabalhadores, a testemunha ouvida indica duração média de 20 dias. Deste modo, verifica-se que a reclamada cumpriu os ditames legais, com a concessão do
repouso de cinco dias consecutivos, que garante não só o
descanso semanal remunerado, como o interjornada, na
medida em que a pratica considerada implica na inobservância de, no máximo, três dsr's, da forma permitida pelo
artigo 235-D, da CLT. Rejeito. DO RECURSO DA RECLAMADA Das diferenças salariais (quilômetros rodados) A prova
oral, ao revés do que pretende fazer crer a demandada, corroborou as propalações iniciais alusivas à promessa de pagamento do bônus por quilômetro rodado, que jamais foi remunerado. Destarte, tendo o autor logrado êxito em se desvencilhar
do encargo probatório, nada a reparar.

(TRT-2, 1001037-

92.2018.5.02.0435, Rel. MARTA CASADEI MOMEZZO - 2ª
Turma - DOE 13/12/2019)

O § 2º, do art. 235-D da CLT não viola o inciso XV, do art.
7º, da Constituição Federal ao passo que o § 3º, do mesmo artigo não limita
nem é inconstitucional. Ao contrário, estabelece que nas viagens superior a
uma semana caso a sua estadia ocorra no veículo, o empregador estará obrigado a pagar todo o tempo como horas de espera (§3, do art. 235-D, da CLT).
Trata-se de norma benéfica e que remunera o motorista que dorme na cabine
do veículo. Ressalte-se, que o descanso na cabine do veículo não é nenhuma
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novidade e faz parte das atividades do motorista profissional desde sempre.
Uma simples leitura do referido dispositivo legal basta para concluir pela impertinência das pretensões de inconstitucionalidade.
Os § 2º e 4º, do art. 235-D, da CLT estão amparados pela
constituição federal, conforme arts. 1o, III e IV, 5, II, 6º e 7o, XV da CR/88.

III-14 - DO § 5º DO ART. 235-D DA CLT
III-15 - DO ART.235-E DA CLT
O trabalho em dupla de motoristas é contestado na ADI
5322. O Ministério Público Federal rogou pela declaração de inconstitucionalidade do trabalho em dupla de motoristas pelos seguintes motivos:
14. Ferem a CR as normas da Lei 13.103/2015 que autorizam
redução de intervalos para descanso e elevação do período de
sono com veículo em movimento, em dupla de motoristas, por
gerar insegurança rodoviária, agravo à saúde e retrocesso social. Além de agravo patrimonial, pela redução do valor relativo
da força de trabalho, a lei afetou a proteção à saúde e segurança, com aumento de jornada acima do limite diário de 9 horas internacionalmente considerado razoável para o setor
(Convenção 156 da OIT e Regulamento 561/2006), acumulação de trabalho em semanas consecutivas sem descanso semanal (CLT, art. 235-D, caput) e trabalho extrajornada em regime de tempo de espera. Essas circunstâncias favorecem
permanente estado de debilitação física e psíquica, que aumenta riscos de adoecimento e de acidentes por erro humano.
A redução de intervalos e a elevação de períodos de repouso
com veículo em movimento acirram esses riscos e regridem
nas condições de saúde e segurança dos trabalhadores, alcançadas com a Lei 12.619/2012. Promovem retrocesso social
também da segurança pública rodoviária, em violação do direito fundamental do art. 144, § 10, da CR.

O trabalho de 2 (dois) motoristas no mesmo veículo com a
permissão para que o descanso ocorra na cabine em movimento não desrespeita a Constituição Federal. Esse dispositivo não exclui, nem retira os demais
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direitos previstos na Lei 13.103/2015. Ele refere-se à permissão para que o
motorista possa descansar na cabine do veículo em movimento, aspecto que já
faz parte da atividade do motorista, especialmente nos modernos veículos em
atividade, em sua maioria mais confortáveis do que os carros de passeio. A
quantidade de tempos de descanso previstos na Lei 12.619/2012 são também
garantidos na Lei 13.103/2015, havendo apenas a flexibilização no seu cumprimento para atender ao interesse do motorista profissional (convívio social,
menos tempo nas estradas, etc.) e atividade econômica.
O TRT da 3ª Região já se pronunciou explicitando que o
tempo de descanso na cabine do veículo não caracteriza horas à disposição.
Veja transcrever a seguinte ementa:
PERNOITE EM BOLEIA DE CAMINHÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE TEMPO À DISPOSIÇÃO OU ILÍCITO INDENIZÁVEL.
A pernoite de motoristas na boleia de caminhão não caracteriza
ato ilícito indenizável, sendo prática corriqueira, ressaltando-se
que geralmente tais veículos são adaptados e preparados para
esse fim. O legislador, por meio do artigo 235-D, III, da CLT,
autorizou que o repouso diário do motorista pudesse ser usufruído em cabine leito do caminhão ou em alojamento do empregador. Não há falar em horas extras pelo fato de dormir
dentro do caminhão, vez que não se trata de tempo à disposição da empresa. Tampouco se pode configurar como horas de
sobreaviso, uma vez que não provado que havia privação da liberdade de locomoção do reclamante. (TRT da 3.ª Região;
PJe:

0011547-52.2016.5.03.0039

(RO);

Disponibilização:

26/09/2019, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 2169; Órgão Julgador: Decima Primeira Turma; Relator: Weber Leite de Magalhaes Pinto Filho)

Os arts. 235-D, §5º e 235-E da CLT estão em consonância
com os arts. 1o, III e IV, 5, caput, II, 6o, 7o, XIII e XXII, e 144, § 10 da CR/88.

III-16 - DO § 6º DO ART. 235-D DA CLT
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O § 6º, do art. 235-D, da CLT foi impugnado na ADI 5322.
O Ministério Público Federal ao manifestar-se na referida ação requereu a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal citado mediante os seguintes fundamentos:
10. Afronta o art. 7o, XIII e XXII, e art. 144, § 10, da CR o art. 6º
da Lei 13.103/2015, no ponto em que insere o § 6o no 235-D
da CLT, ao permitir inobservância “justificada” não excepcional
do limite de jornada, quando a) o motorista trafegue por local
inseguro, inviabilizando parada imediata para o intervalo interjornada do art. 235-C, § 3o, da CLT, e b) terminada a jornada
normal, o motorista deva dirigir pelo tempo necessário até chegar ao destino. Não há nessas situações traço de excepcionalidade que justifique afastar a regra constitucional, pois são plenamente previsíveis no transporte rodoviário.
11. Inconstitucionalidade semelhante atinge, por arrastamento,
o art. 235-D, § 6o, da CLT e o art. 67-C, § 2o, do CTB, inserido
pela Lei 13.103/2015 e destinado ao motorista rodoviário autônomo de transporte de cargas. Consoante as normas, inobservância justificada do tempo de direção somente caberá quando
“não haja comprometimento da segurança rodoviária”. Isso
constitui contradição em termos, pois condução por tempo indefinido constitui, por si, fator de risco à segurança rodoviária.

Não se encontra no § 6º, do art. 235-D, da CLT, permissão
para prorrogação da jornada de trabalho sem limites. O dispositivo está levando em conta as condições de uma viagem superior a uma semana que só
acontece num país de dimensões continentais. Nele consta expressamente
tratar-se de uma situação excepcional e desde que não comprometa a segurança rodoviária e pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino. São requisitos objetivos a serem observados pelo empregador.
Interpretação semelhante se faz do art. 61 da CLT. Veja a
redação do art. 61 da CLT:
Art. 61 - Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração
do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para

Av. Antônio Abrahão Caran, 728, Pampulha BH/ MG CEP: 31275-000 – (31) 4103-0552 secretaria@pauloteodoro.adv.br
Página 59 de 78

fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução
possa acarretar prejuízo manifesto.
§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho.(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)(Vigência)
§ 2º - Nos casos de excesso de horário por motivo de força
maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da
hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite.
§ 3º - Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante
de causas acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá
ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da
autoridade competente.

Para compreender o conceito e a permissão de prorrogação da jornada de trabalho na forma do art. 61, da CLT, o extinto Ministério do
Trabalho editou o Precedente Administrativo n. 31 com a seguinte redação:
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 31
JORNADA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE IMPERIOSA. I Os serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízos manifestos autorizam a prorrogação da jornada apenas
até 12 horas, caracterizando-se como tais aqueles que, por impossibilidade decorrente de sua própria natureza, não podem
ser paralisados num dia e retomados no seguinte, sem ocasionar prejuízos graves e imediatos. II - Se a paralisação é apenas
inconveniente, por acarretar atrasos ou outros transtornos, a
necessidade de continuação do trabalho não se caracteriza
como imperiosa e o excesso de jornada não se justifica.
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REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59, caput e art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Assim, soam inocentes as pretensões de inconstitucionalidade, porque interpretação de conceitos e requisitos estabelecidos no § 6º, do
art. 235-D, da CLT não ensejam as conclusões do Ministério Público Federal
e/ou impugnações constantes na ADI 5322 e em tantas decisões judiciais e
administrativas.
O § 6º, do art. 235-D, da CLT está constitucionalmente assegurado nos arts. 1o, III e IV, 5, caput, II, 6o, 7o, XIII e XXII, e 144, § 10 da
CR/88.

III-17 - DO § 7º DO ART. 235-D DA CLT
Do mesmo modo não se enxerga inconstitucionalidade no
§ 7º, do art. 235-D, da CLT. Esse dispositivo vem sendo questionado na ADI
5322 e em ações judiciais individuais. Aqui, o empregado aguarda a chegada
do veículo embarcado, como na transposição sobre balsas, sem se ativar, razão pela qual é considerado como tempo de descanso. O § 7º, do art. 235-D,
da CLT está constitucionalmente assegurado nos arts. 1º, III e IV, 5º, caput, II,
6º, 7°, XIII e XXII, e 144º, § 10º da CR/88.

III-18 - DO § 8º DO ART. 235-D DA CLT
Para o Ministério Público Federal, nos autos da ADI 5322, o
§ 8º, do art. 235-D, da CLT “viola as mesmas normas constitucionais e internacionais a permissão de jornada negociada para transporte de cargas vivas e
perecíveis, sem limite temporal, do art. 235-D, § 8o, da CLT, inserido pela Lei
13.103/2015. A norma legal flexibiliza direitos de indisponibilidade absoluta
(dignidade, saúde e segurança de motoristas e usuários de rodovias) e submete-os unicamente a imperativos da atividade econômica. Esvazia o conteúdo de
direitos fundamentais e viola a proporcionalidade”.
Não existe subordinação das condições de trabalho às
condições do negócio, ao contrário, em tempos hodiernos, as condições do
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negócio é que se adaptam às condições do trabalho. A Constituição Federal,
inciso XIII, do art. 7º, permite a compensação e redução da jornada de trabalho
por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Os instrumentos coletivos regulamentam as relações de trabalho e o § 8º, do art. 235-D, da CLT permite, por meio da negociação coletiva, adaptações, para atender o interesse
capital e do trabalho, cabendo aos atores representantes das entidades sindicais avaliarem a necessidade e a forma das condições de trabalho em situações excepcionais. Foi por essa razão que a Constituição Federal em seu inciso XXVI, do art. 7º, reconheceu as convenções e acordos coletivos como normas autônomas do direito do trabalho. O § 8º do art. 235-D da CLT encontra-se
em harmonia com os arts. 1º, III e IV, 5º, caput, II, 6º, 7°, XIII, XXII, XXVI, e
144º, § 10º da CR/88.

III-19 - DO ART.235-F DA CLT
Na ADI 5322 a jornada de trabalho 12 x 36 autorizada pelo
art. 235-F, da CLT tem sua constitucionalidade contestada ao argumento de
ser inaplicável ao motorista profissional.
O Tribunal Superior do Trabalho já reconheceu a validade
da jornada de trabalho 12 x 36 por meio da Súmula nº 444 do TST. Não há inconstitucionalidade a ser declarada para o art. 235-F, da CLT porque ela é fixada de acordo com a demanda de serviços em cujo contexto se insere o motorista profissional. A legislação, especialmente a constitucional, não limita ou
exclui determinada atividade das disposições previstas para a jornada de trabalho em razão do segmento econômico ou profissional que o empregado faz
parte. A pretensão de inconstitucionalidade contraria o ordenamento jurídico e
não se assenta na realidade dos fatos ou na evolução sociológica das relações
de trabalho.
O art. 235-F, da CLT está amparado nos arts. 1º, III e IV,
5º, caput, II, 6º, 7°, XIII, XXII, XXVI, e 144º, § 10º da CR/88 e não há inconstitucionalidade a ser declarada.

III-20 - DO ART.235-G DA CLT

Av. Antônio Abrahão Caran, 728, Pampulha BH/ MG CEP: 31275-000 – (31) 4103-0552 secretaria@pauloteodoro.adv.br
Página 62 de 78

O pedido de inconstitucionalidade do art. 235-G, da CLT foi
formulado na ADI 5322 e reiterado pelo Ministério Público Federal com base
nos seguintes argumentos:
12. É inconstitucional o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto
em que altera o art. 235-G da CLT, ao permitir remuneração de
motoristas em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados,
inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo
de vantagem (remuneração por comissionamento ou por produção, conhecida como salário por unidade de obra). Ao abolir
o caráter restritivo da remuneração por comissionamento da
legislação precedente, a norma viola o art. 7o, XXII, e 144, §
10, da CR, por fomentar excesso temerário de jornada e de
tempo de direção e comprometer a segurança de motoristas e
usuários de vias públicas.

A modificação legislativa a respeito da forma remuneratória
do motorista não acarreta ofensa à Constituição Federal. Os incisos IV e V do
art. 7º, da Constituição Federal estabelecem a observância de salário mínimo e
piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Ora, proibir
que os motoristas não possam ser remunerados por produtividade contraria o
texto constitucional. Lembramos que a redução de riscos está bem delimitada
nas exigências de descanso, na jornada máxima permitida, nas limitações de
peso e velocidade, entre outros, sobressaindo-se o art. 235-G, da CLT que explicita a observância da segurança da rodovia e da coletividade.
A constitucionalidade do referido dispositivo é reconhecida
na Justiça do Trabalho, verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DESCABIMENTO. 1. HORAS EXTRAS. TEMPO DE ESPERA.
Na forma do art. 235-C, § 8º, da CLT, "são considerados tempo
de espera as horas em que o motorista profissional ficar empregado aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto
com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras
fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada
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de trabalho e nem como horas extraordinárias". COMISSIONISTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 340/TST. ART.
235-G DA CLT. O Regional consignou expressamente que
não restou demonstrada que a remuneração por comissão,
no caso dos autos, comprometeu a segurança rodoviária
ou da coletividade. Conclusão diversa exigiria o reexame dos
autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 126/TST.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TST, Processo: AIRR - 563-08.2016.5.23.0021, Fonte DEJT, Órgão Judicante: 3ª Turma, Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Julgamento: 01/04/2020, Publicação: 17/04/2020)

O art. 235-G, da CLT é constitucional e está amparado pelos arts. 1º, III e IV, 5º, caput, II, 6º, 7°, IV, V, e 144º, § 10º da CR/88.

III-21 - DO ART. 67-C DO CTB
A inconstitucionalidade do art. 67-C, do CTB foi arguida
pelo Ministério Público Federal na ADI 5322 sob a alegação de:
11. Inconstitucionalidade semelhante atinge, por arrastamento,
o art. 235-D, § 6o, da CLT e o art. 67-C, § 2o, do CTB, inserido
pela Lei 13.103/2015 e destinado ao motorista rodoviário autônomo de transporte de cargas. Consoante as normas, inobservância justificada do tempo de direção somente caberá quando
“não haja comprometimento da segurança rodoviária”. Isso
constitui contradição em termos, pois condução por tempo indefinido constitui, por si, fator de risco à segurança rodoviária.

A Lei 13.103/2015 regulamenta tanto a jornada de trabalho
como o tempo de direção em complementação à legislação vigente e constitucional a respeito do mesmo tema. O tempo de direção é novidade no ordenamento jurídico e está previsto no Código de Trânsito Brasileiro e seu conceito
está regulamentado no § 4º do art. 67-C, do CTB. Transcreve-se:
“Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais
de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de transporte
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rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário
de cargas.
§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo
de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia
contínuas no exercício da condução.
§ 1º -A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a
cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de
passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção.
§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do
tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o
condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça
a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.
§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e
quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e
coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas
no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso.
§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução
apenas o período em que o condutor estiver efetivamente
ao volante, em curso entre a origem e o destino.
§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo
na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se
como sua continuação as partidas nos dias subsequentes
até o destino.
§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º deste
artigo.
§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou
agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço,
ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 6º.” (NR)
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As disposições do tempo de direção não alteram nem reduzem as normas estabelecidas na CLT. Em verdade, o motorista empregado
deverá observar a jornada de trabalho prevista na CLT em conjugação com o
tempo de direção, já que certamente este ocorrerá dentro daquela. O tempo de
direção nunca será excluído da jornada de trabalho. Tais disposições regulamentam as atividades de motoristas empregados e de motoristas autônomos.
Há confusão entre os institutos jurídicos da jornada de trabalho e do tempo de
direção, como se o descanso mínimo de 30 minutos a cada 5h30min de condução ininterrupta de direção autorizasse o intervalo para alimentação de
1h00min em tempo inferior para o motorista empregado, o que não ocorre, posto que a norma autoriza que o tempo de descanso possa coincidir com o intervalo para refeição e descanso.
Veja que o dispositivo impugnado não estabelece a prorrogação da jornada de trabalho, mas do tempo de direção em situação excepcional e até um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados,
desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Essa é a
mesma situação do art. 61, da CLT comentado anteriormente.
Não há ofensa a dispositivos constitucionais ou às disposições do art. 67-C, do CTB. Estão em consonância com o art. 3º, inciso IV, e art.
144, caput da Constituição Federal, e não se aplicam aos contratos de trabalho, mas às relações jurídicas de condução de veículo automotor nas estradas.
III-22 – DO ART. 9° DA LEI FEDERAL N° 13.0103/15
O Ministério Público Federal questiona, por meio de pronunciamento na ADI 5322, a inconstitucionalidade do art. 9, da Lei
13.103/2015:
17. Empregadores do setor de transporte rodoviário, como
quaisquer outros, são obrigados a conceder a seus empregados os repousos previstos na legislação, em horários e locais
adequados ao disposto na Norma Regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que prevê medidas de
conforto e higiene em sanitários (24.1), vestiários (24.2), refeitórios (24.3), cozinhas (24.4) e alojamentos (24.5). Cabe inter-
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pretação conforme a Constituição para o art. 9o, § 4o, da Lei
13.103/2015, a fim de reconhecer que esse dever decorre de
interpretação sistemática do direito fundamental à saúde e segurança dos trabalhadores (CR, art. 7o, XXII), com o direito social à saúde, a todos destinado (arts. 6o e 194 da CR), e com o
direito à segurança viária (art. 144, § 10, da
CR).

O art. 9, da Lei 13.103/2015 não retira responsabilidade do
empregador, nem do transportador. Nem todo local onde o motorista profissional se encontra é propriedade do empregador ou do tomador dos serviços. A
legislação deve observar a realidade das partes envolvidas e a Lei 13.103/2015
cumpre o seu papel de regulamentar as atividades do seguimento do transporte rodoviário de cargas e de passageiros.
O objetivo do art. 9, da Lei 13.103/2015 é resguardar o
descanso do motorista profissional que pode ocorrer não apenas no estabelecimento do empregador ou do tomador dos serviços. Não existe inconstitucionalidade no art. 9, da Lei 13.103/2015. Ao contrário, busca referida disposição
a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio do estabelecimento de
normas de saúde, higiene e segurança nos locais onde o motorista descansa e
a regulamentação de acordo com o ramo da atividade.
Não há inconstitucionalidade no art. 9, da Lei 13.103/2015,
já que coerentes com arts. 1º, III e IV, 5º, caput, II, 6º, 7°, XXII e 144º, § 10º da
CR/88.

III-23 - DO ART. 15 DA LEI FEDERAL N° 13.103/15 QUE ALTERA A LEI FEDERAL N° 11.442/2007
Por meio da ADI 5322, a constitucionalidade do art. 15 da
Lei 13.103/2015 vem sendo contestada. O Ministério Público do Trabalho deu
parecer opinando pelo reconhecimento da inconstitucionalidade com base nos
seguintes argumentos:
18. Não anula a possibilidade de se detectarem as condições
fáticas caracterizadoras de relação de emprego, previstas nos
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arts. 2o e 3o da CLT, o art. 15 da Lei 13.103/2015, no ponto em
que inseriu os §§ 3o a 5o no art. 4o da Lei 11.442/2007, para
instituir vedação de vínculo de emprego entre transportador autônomo de cargas e transportador autônomo auxiliar. Ao afastar peremptoriamente a possibilidade de caracterizar vínculo de
emprego, o art. 4o, §§ 1o, 3o
e 5o, e o art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei 11.442/2007
afrontam o art. 7o, I, da CR, e violam o valor social do trabalho
como fundamento da República (art. 1o, IV), a valorização do
trabalho humano como fundamento da ordem econômica (art.
170) e o primado do trabalho como base da ordem social (art.
193). Cabe interpretação conforme a Constituição, para compatibilizar com ela os dispositivos.

Esta Suprema Corte, nos julgamentos da Ação Direta de
Constitucionalidade - ADC 48 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 324 reconheceu a legitimidade da terceirização, seja da atividade fim ou meio, assim como das disposições da Lei 11.442/2007 ao transportador autônomo de cargas. A permissão legislativa que possibilita o Transportador Autônomo de Cargas – TAC de estabelecer parceria com outra pessoa chamada de Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar – TAC Auxiliar
não caracteriza fraude, nem violação à Constituição Federal.
Essa situação jurídica existe há muitos anos para os motoristas de taxi, que podem ter um motorista auxiliar cadastrado em seu veículo.
Nem toda prestação de serviços, como já decidido pela Corte Maior, deve ser
reconhecida como regida pelas normas de caráter geral da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT.
Também aqui não se vislumbra violação constitucional a
ser declarada em razão das disposições estabelecidas pelo art. 15 da Lei
13.103/15 que promoveu alteração na Lei 11.442/2007. O art. 15 da Lei
13.103/2015 está em sintonia com a Constituição Federal, especialmente pelos
arts.1, IV, 5, I, II 7, XIX, 170 e 174.

III- 24 - DO ART. 22 DA LEI FEDERAL N° 13.103/15
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Por fim, o art. 22 da Lei 13.103/2015 é objeto de arguição
de inconstitucionalidade na ADI 5322. O fundamento está na alegação de que
o estado não pode perdoar as multas aplicadas.
O art. 22 da Lei 13.103/2015 não trata de tributos ou contribuições estabelecidas pela Constituição Federal e legislação esparsa. Suas
disposições regulamentam a aplicação de multas aplicadas às empresas em
razão das disposições previstas na Lei 12.619/12 e do inciso V, do art. 231, da
Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até 2 (dois) anos antes da entrada em vigor da Lei 13.103/2015. Não há declaração de isenção de
crédito tributário, mas conversão da penalidade pecuniária em advertência, perfeitamente permitida pela legislação e Constituição Federal. Portanto, não existe inconstitucionalidade a ser declarada do art. 22, da Lei 13.103/2015. O art.
22 da Lei 13.103/2015 encontra-se sustentado pelos arts. 5, II, 170 e 174 da
CR/88.

V - DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA JURÍDICA (ART.
5º, INCISO XXXVI, DA CF)
Afora o que até aqui se expôs, a insegurança jurídica trazida pelo atual cenário econômico, social e político se firma cristalina, na medida
em que os empregadores representados pela autora aplicaram aos contratos
de trabalho e nas demais relações de transporte as disposições da Lei
13.103/2015. Agora, são surpreendidos com incidentes de arguição de inconstitucionalidade em todo o país com decisões e posicionamentos contraditórios a
cerca da constitucionalidade da Lei 13.103/2015.
São naturais ao Estado de Direito, entre outros, o princípio
da segurança jurídica, do tratamento igualitário e da legalidade. Todos esses
princípios estão dispostos na CF, no art. 5º, XXXVI, II e caput.
No que tange ao princípio da Segurança Jurídica, este se
revela no sistema constitucional como sendo a proteção ao ato jurídico perfeito,
ao direito líquido e certo e a coisa julgada. Os sistemas jurídicos são embasados nestes valores, para que o detentor da competência de produção de normas legais não possa agir sem limites. Neste contexto, os sistemas jurídicos
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devem partir de dois valores, representados pela justiça e pela segurança jurídica.
A justiça impõe a finalidade última do direito, daquilo que a
parte violada almeja com a demanda. É o seu conteúdo material. A segurança
jurídica, por sua vez, é o caminho para que ocorra a justa aplicação da lei,
permitindo ao cidadão a certeza e a previsibilidade sobre os efeitos de seus
atos. A segurança jurídica, portanto, se desdobra em duas principais garantias:
a certeza sobre o passado e a previsibilidade sobre o futuro, concernente ao
ato jurídico perfeito, ao direito líquido e certo, e à coisa julgada.
Nada é mais importante para o cidadão do que a confiança
no Estado. Especificamente nesse momento ímpar de impacto no sistema social, econômico e financeiro. Nesse ponto, destaca-se também a falta de clareza entre as normas, atos, instruções normativas e legislação, que muitas das
vezes entram em conflito, por se contradizerem e acabam confundindo o jurisdicionado.
Fazer valer o Estado de Direito, portanto, significa fazer
valer a segurança jurídica em favor do cidadão na sua relação com Estado Legislativo e Executivo. Trata-se do binômio proteção / previsão. É este o ponto
em que a autora fundamenta o seu pedido. Ao serem questionados dispositivos
da Lei 13.103/2015, as empresas representadas pela autora acabam ficando
em um limbo jurídico, violando claramente seu direito líquido e certo, colocando
em risco a aclamada segurança jurídica.
Em seu clássico Curso de Direito Constitucional Positivo,
comenta José Afonso da Silva apud Jorge Reinaldo Vanossi, em El Estado de
derecho em el constitucionalismo social, p.3015, que:
“A segurança jurídica consiste no “conjunto de condições que
tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos
à luz da liberdade reconhecida”.

E acrescenta:
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“Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda
quando tal norma seja substituída”.

VI - DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INCISO II, DA CF)
Noutro ponto, temos que o princípio da legalidade também
se encontra violado.
Carlos Ari Sundfeld afirma que a enunciação dos princípios
que compõem o sistema tem, em primeiro lugar, a função de auxiliar o ato de
conhecimento jurídico. Afirma que os princípios são verdadeiras normas jurídicas que devem ser tomadas em consideração para a solução de problemas
jurídicos concretos. Para esse autor, o ordenamento jurídico é composto por
duas espécies de normas: regras e princípios.
Com a propriedade que lhe é peculiar, o citado autor aponta os seguintes princípios gerais do direito público brasileiro: a) autoridade pública; b) submissão do Estado à ordem jurídica; c) função; d) igualdade dos
particulares perante o Estado; e) devido processo; f) publicidade; g) responsabilidade objetiva; h) igualdade das pessoas políticas.
Sobre o princípio da submissão do Estado à ordem jurídica,
o ilustre doutrinador preleciona que “O princípio determina não só que o Estado
está proibido de agir contra a ordem jurídica como, principalmente, que todo
poder por ele exercido tem sua fonte e fundamento em uma norma jurídica.
Assim, o agente estatal, quando atua, não o faz para realizar sua vontade pessoal, mas para dar cumprimento a algum dever, que lhe é imposto pelo Direito.
O Estado se coloca, então, sob a ordem jurídica, nos mais diferentes aspectos
de sua atividade”.
Mais adiante, destaca que “A atividade jurisdicional é,
igualmente, desempenhada nos termos da Constituição e da lei. O juiz, ao julgar os conflitos, não manifesta sua vontade ou opinião pessoal sobre o caso:
apenas faz o direito incidir na hipótese concreta”.
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Por sua vez, Roque Carraza enfatiza que algumas normas
constitucionais são mais diretrizes do que outras, referindo-se à distinção entre
princípios e regras na Constituição. Evidencia que princípios são encontráveis
em todos os escalões da “pirâmide jurídica”. Assim, existem princípios constitucionais, princípios legais e até princípios infralegais, mas de todos, os constitucionais são os mais importantes, pois além de sobrepairar sobre os demais,
ainda iluminam a compreensão, interpretação e aplicação das normas jurídicas
em geral, aí incluídas as individuais, com efeitos concretos, como é o caso das
decisões judiciais.
O mesmo autor, abordando o tema relativo à legalidade e
tributação, elucida que “No Estado de Direito, o Legislativo detém a exclusividade de editar normas jurídicas que fazem nascer, para todas as pessoas, deveres e obrigações, que lhes restringem ou condicionam a liberdade. Também
o Poder Público limita seu agir com tais normas, subordinando-se, assim, à
ordem jurídica e passando a revestir, a um tempo, a condição, de autor e de
sujeito de direito”.
Como bem salienta Alexandre de Moraes “Em defesa do
princípio da legalidade, o Parlamento historicamente detém o monopólio da
atividade legislativa, de maneira a assegurar o primado da lei como fonte máxima do direito: - tratar-se da sede institucional dos debates políticos; - configurar-se em uma caixa de ressonância para efeito de informação e mobilização
da opinião pública; - é o órgão que, em tese, devido a sua composição heterogênea e a seu processo de funcionamento, torna a lei não uma mera expressão dos sentimentos dominantes em determinado setor social, mas a vontade
resultante da síntese de posições antagônicas e pluralistas da sociedade”.
Segundo Afonso da Silva “Deve, pois, ser destacada a relevância da lei no Estado Democrático de Direito, não apenas quanto ao seu
conceito formal de ato jurídico existente, mas também à sua função de regulamentação fundamental, produzida segundo um procedimento constitucional
qualificado. A lei é efetivamente o ato oficial de maior realce na vida política.
Ato de decisão política por excelência é por meio dela, enquanto emanada da
atuação da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver social”.
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Quando uma Lei é questionada em vários segmentos do
Poder Judiciário, inclusive por iniciativa de Autoridades Públicas como o Ministério Público Federal, a segurança jurídica é colocada em risco, visto que há
violação ao princípio constitucional da legalidade, exposto no artigo 5°, inciso II,
da Constituição da República, da seguinte forma:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
...
“II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;”.

O entendimento que se extrai do princípio da legalidade é
de que apenas lei poderá criar direitos, deveres e proibições. Este princípio
nasce com o intuito de limitar as atividades administrativas e jurisdicionais do
estado, não permitindo sua atuação na condição de legislador, evitando que
este imponha seus próprios critérios e métodos, fato este que está ocorrendo
no caso em tela.
Em escólio ao apresentado, segue o entendimento doutrinário do autor Pedro Lenza:
“A Administração deve atuar segundo a lei e nunca contra ou
além da lei. Por esse motivo, os atos ilegais poderão ser invalidados de ofício, em verdadeiro exercício de autotutela administrativa, ou pelo Judiciário. Confinar a atuação governamental
aos parâmetros da lei, editada pelos representantes do povo, é
trazer segurança e estabilidade, evitando-se, ainda, qualquer
tipo de favoritismo por parte do administrador. Nos dizeres de
Celso Antônio Bandeira de Mello, “o princípio da legalidade é o
antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem
como raiz a ideia de soberania popular, de exaltação da cidadania”.

Av. Antônio Abrahão Caran, 728, Pampulha BH/ MG CEP: 31275-000 – (31) 4103-0552 secretaria@pauloteodoro.adv.br
Página 73 de 78

Desta forma, conclui-se que o princípio da legalidade pode
ser interpretado como uma espécie de controle, e tem o objetivo de restringir a
forma em que os assuntos serão regulamentados, para que não sejam instituídos por qualquer espécie normativa, e para que não haja violação ao texto legal.
Resta claro que vários posicionamentos do Judiciário Trabalhista impedem que as empresas exerçam com segurança suas atividades, e
atentam, claramente, contra a inteireza do preceito fundamental previsto no
artigo 5º, inciso II, uma das vigas mestras do nosso ordenamento jurídico.
VII – DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS RESPEITADOS
A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
(art. 1, inciso III e IV). A Lei 13.103/2015 atende a esses princípios. Regulamenta um setor estratégico no país e específico com características diferentes
dos demais segmentos econômicos.
Promove tratamento igualitário no seguimento do transporte rodoviário observando o seu diferencial dos demais setores econômicos por
meio de lei (art. 5º, caput e II, CR) na incessante busca pela inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. As disposições da Lei procuram dar tratamento igual a motoristas empregados e motoristas autônomos respeitando as diferenças de cada um no segmento do transporte de passageiros e de cargas.
Respeita os direitos sociais a saúde, ao trabalho, ao transporte, ao lazer e a segurança, buscando melhoria da condição social do trabalhador ao permitir elevação da sua remuneração proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho (art. 235-G, da CLT - arts. 6, 7, IV, V e VII, CR) ao
exigir do Estado proteção contra ações criminosas, ao exigir o controle da jornada de trabalho e do tempo de direção, bem como a regulação da duração da
jornada de trabalho e do tempo de direção (art. 7, XIII, XV, XVI, CR), estabelecendo períodos de descanso de conformidade com a caraterística da prestação
de serviços do motorista profissional, especialmente na busca intensa de que
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os descansos ocorram junto aos seus familiares ao fracionar os intervalos de
repouso e permitir o acúmulo do descanso semanal remunerado (§ 3º do 227,
CR). Reduz os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7, XXII, CR), ao estabelecer a realização do exame toxicológico, a criação de programa de controle de uso de drogas e álcool, assistência em casos de dependência química, estabelecimento de seguro de vida,
acesso gratuito às unidades de saúde dos entes federativos e respeito aos
tempos de descanso.
Atenta, ainda, para a segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, ao estabelecer os momentos da realização
do exame toxicológico, a retenção do veículo quando não observados os descansos e a realização de cursos profissionalizantes (art. 144, §10, da CR).
Ampara o motorista profissional por meio de políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário de ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação social e de saúde. (art. 196, CR).
Cumpre, observando a livre concorrência, a defesa do meio
ambiente, a redução das desigualdades sociais e a busca do pleno emprego,
os princípios da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano
e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social (art. 170 da CR) ao criar a figura do TAC-Auxiliar, e
permitir o pagamento da produtividade e remeter aos atores sociais, entidades
sindicais, a regulamentação de situações específicas e diversificadas do segmento por meio de negociação coletiva.
Por fim, atua como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo a função de fiscalizar a atividade econômica, visando a segurança da coletividade e da vida (art. 217, CR).
A Lei 13.103/2015 não ofende à proporcionalidade, nem se
desvia da finalidade legislativa. Não promove intensa elevação de jornada e
redução de intervalos, de forma desarrazoada, impondo à sociedade o alto custo social e econômico de adoecimentos profissionais e acidentes de trânsito,
com vítimas entre profissionais e usuários do sistema rodoviário nacional.
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VIII. CONCLUSÃO
Do exposto, o que se conclui é que a Lei 13.103/2015 sobre não violar a constituição federal está em consonância com os direitos fundamentais da garantia constitucional da segurança jurídica (art. 5º, caput e
XXXVI), da igualdade (art. 5, caput da CF), o princípio da legalidade (art. 5º, II,
da CF) e dos arts. 1º, III e IV, 5º, caput, II, 6º, 7°, IV, V, VII, XIII, XV, XVI, XXII, 144º, §
10º, 170, 174, 196, 227 da CR/88.

IX. DA LIMINAR
A Lei nº 9.868/99 prevê expressamente que por decisão da
maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar
na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de
que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo.
No presente caso, a conveniência da medida é explícita,
tendo

em

vista

que

os

Tribunais

estão

promovendo

arguições

de

constitucionalidade proferindo decisões dispares da mesma lei, conforme
demonstrado nesta peça inicial. Tais decisões vêm provocando constante lesão
a direito constitucionalmente assegurados estando presentes, portanto, os
requisitos essenciais ao deferimento da medida postulada.
Considerando os argumentos declinados, não há a menor
dúvida de que os argumentos de constitucionalidade da Lei 13.103/2015, na
presente ação declaratória de constuticionalidade, apresentam um alto grau de
plausibilidade jurídica que certamente justifica o deferimento de provimento
cautelar initio litis.
Estão configurados os requisitos para a concessão da
urgência, pois o momento e sua temporariedade impõem medidas inadiáveis e
de não postergação no tempo.
Presentes, portanto, os requisitos que autorizam está Suprema Corte a conceder liminarmente a medida cautelar a fim de que sejam
SUSPENSOS os julgamentos, os efeitos e eficácia de decisões judiciais que

Av. Antônio Abrahão Caran, 728, Pampulha BH/ MG CEP: 31275-000 – (31) 4103-0552 secretaria@pauloteodoro.adv.br
Página 76 de 78

declaram a inconstitucionalidade da Lei 13.103/2015 até seu julgamento definitivo.

X. DO PEDIDO
Diante de tais fundamentos, a autora espera e confia na
procedência dos seguintes pedidos:
1.

O conhecimento da presente Ação Declaratória de

Constitucionalidade;
2.

O deferimento do pedido liminar de medida cautelar

para, até julgamento final deste feito, na forma prescrita no artigo 21, da Lei nº
9.868/99, suspender os julgamentos, os efeitos e eficácia de decisões judiciais
que declaram a inconstitucionalidade da Lei 13.103/2015, nos termos dos fundamentos apresentados;
3.

Seja julgada procedente a presente ação declarató-

ria de constitucionalidade, confirmada a concessão da medida cautelar (liminar), para declarar constitucional com eficácia erga omnes e efeito vinculante
em relação à Administração Pública e ao Poder Judiciário da Lei 13.103/2015.
Requer, sejam solicitadas informações à União, no prazo
de 30 dias, nos termos do § ú n i c o , d o artigo 6º da Lei nº 9.868/99, determinando-se, em seguida, sejam ouvidas a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 8º da Lei
nº 9.868/99.
Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas
exclusivamente em nome dos advogados abaixo signatários, que pretendem
produzir sustentação oral, quando da marcação das sessões para a deliberação do pleito cautelar e, também, de mérito.
Finalmente, que os seus advogados deverão ser intimados
na Avenida Antônio Abraão Caran, n. 728, 2º andar, Bairro São José (Pampulha), Belo Horizonte/MG, CEP 31.275-000.
Dá-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00
(um mil reais).
Os documentos juntados em anexo são declarados como
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autênticos pelos subscritores desta petição.

Belo Horizonte/MG, 09 de novembro de 2020.

Jeferson Costa de Oliveira

Paulo Teodoro do Nascimento

OAB/MG 75.899

OAB/MG 53.758
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