EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.

PRESIDENTE

DO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
TRANSPORTES - CNTTT, entidade sindical de grau superior, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 42.101.808/0001-05, estabelecida no
Setor Bancário Sul - Edifício Seguradoras - 11º andar - 70093-900 - BrasíliaDF, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por intermédio de
seus advogados infra assinados , estabelecidos no endereço sito SCN Quadra
2, Bloco D, Torre A, 13º andar, Brasília, DF, CEP 70710-500, o qual desde já
requerem que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do Dr.
ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/968, propor a presente:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Com pedido de concessão de medida liminar
Em face da UNIÃO FEDERAL, a ser citada por intermédio da
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU, estabelecida no Setor de
Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco "E", 9º andar, Brasília – DF - CEP: 70610460, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:
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1- Da legitimidade para a propositura da presente ação
A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade por parte da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTES – CNTTT encontra esteio no
inciso IX da Lei Federal n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, que predizer
que:
Art. 2o Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade:
(...)
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Nesse sentido, cabe a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes – CNTTT, como legitimado universal para a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade, e, portanto, defensor da cidadania e da
Constituição, no exercício de sua competência legal, comparecer ao Guardião
da Carta Magna para impugnar os dispositivos referidos.
2 - Do histórico da demanda
Após décadas de lutas sindicais, houve por bem ao Poder Público
Federal regulamentar o exercício da profissão de MOTORISTA
PROFISSIONAL, por intermédio da Lei Federal n° 12.619, de 30 de abril de
2012.
A referida lei importou na alteração de dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, da Lei nos 9.503, de 23 de setembro de 1997, (Código de Transito) bem
como das Leis Federais n° 10.233, de 5 de junho de 2001, n° 11.079, de 30 de
dezembro de 2004, e n° 12.023, de 27 de agosto de 2009, que até então
regulavam e disciplinavam a jornada de trabalho e o tempo de direção do
motorista profissional, trazendo relevantes intrumentos de proteção à saúde e a
segurança no segmento em questão.
3 - Dos dispositivos legais impugnados
Ocorre que nova alteração se deu por intermédio da Lei Ordinária
Federal n° 13.103 de 02 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da
União em 03/03/2015, cuja aprovação foi extenuadamente contraditada pela
confederação requerente, tendo inclusive contestação de seus comandos em
pareceres de diversos órgãos do governo, como se infere dos documentos
juntados a presente peça.
Todavia, não obstante todas as tratativas o novel legislativo assim foi
aprovado, alterando profunda e malsinadamente as regras para o exercício da
profissão de motorista, na forma que segue colacionado:
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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
o
o
n 5.452, de 1 de maio de 1943, e as Leis
os
n 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 profissional;
o
altera a Lei n 7.408, de 25 de novembro de
o
1985; revoga dispositivos da Lei n 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:
o

Art. 1 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.
o

Art. 2 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
o
mediante cursos técnicos e especializados previstos no inciso IV do art. 145 da Lei n 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:
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, acritério do empregador; e
c) ter benefício de seguro de contratação obrigatória 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 referentes 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.
o

Art. 3 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.
o

o

Art. 4 O § 5 do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
o
o
n 5.452, de l de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 71. .......................................................................

Pág. 4

o

§ 5 O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele
o
estabelecido no § 1 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)
o

Art. 5 O art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
o
o
n 5.452, de l de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 168 ......................................................................
o

§ 6 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.
o

o

§ 7 Para os fins do disposto no § 6 , 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
o
n 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que
realizado nos últimos 60 (sessenta) dias.” (NR)
o

Art. 6 A Seção IV-A do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
o
o
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 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:
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. 67-E da Lei
o
n 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
o
previsto na Lei n 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.

Pág. 5

§ 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.
o

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

§ 3 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
o
de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei n 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.
o

§ 4 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.
o

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

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

§ 8 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.
o

§ 9 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.
o

§ 11. Quando a espera de que trata o § 8 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
o
o
o
fins do intervalo de que tratam os §§ 2 e 3 , sem prejuízo do disposto no § 9 .
§ 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
o
aludido no § 3 .
§ 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.
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I - revogado;
II - revogado;
III - revogado.
o

§ 1 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.
o

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

§ 3 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.
o

§ 4 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.
o

§ 5 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.
o

§ 6 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.
o

§ 7 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
o
previsto no § 3 do art. 235-C, esse tempo será considerado como tempo de
descanso.
o

§ 8 Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou
em território estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade 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
o
n 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
o
obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei n 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do
o
motorista profissional enquadrado no § 5 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.
o

§ 1 (Revogado).
o

§ 3 (Revogado).
o

§ 4 (Revogado).
o

§ 5 (Revogado).
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o

§ 6 (Revogado).
o

§ 7 (Revogado).
o

§ 9 (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)”
o

o

Art. 7 O Capítulo III-A da Lei n 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.
o

§ 1 (Revogado).
o

§ 2 (Revogado).
o

§ 3 (Revogado).
o

§ 4 (Revogado).
o

§ 5 (Revogado).
o

§ 6 (Revogado).
o

§ 7 (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.
o

§ 1 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.
o

§ 1 -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.
o

§ 2 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.
o

§ 3 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
o
veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1 , observadas no primeiro
período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso.
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o

§ 4 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.
o

§ 5 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.
o

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

§ 7 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
o
observância do disposto no § 6 .’ (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.
o

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

§ 2 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.
o

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

§ 4 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.’”
o

o

Art. 8 A Lei n 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Art. 132. ......................................................................
o

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

§ 2 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.
o

§ 1 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.
o

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

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

§ 4 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.
o

§ 5 A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a
suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o
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levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a
aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.
o

§ 6 O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá
o
ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6 do art. 168 da
o
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de
o
1 de maio de 1943.
o

§ 7 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.
o

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

§ 4 Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas
o
infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3 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
o
da Lei n 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.” (NR)
o

Art. 9 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)
o

§ 1 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.
o

§ 2 Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais serão, entre outros, em:
I - estações rodoviárias;
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II - pontos de parada e de apoio;
III - alojamentos, hotéis ou pousadas;
IV - refeitórios das empresas ou de terceiros;
V - postos de combustíveis.
o

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

§ 4 A estrita observância às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
o
Emprego, no que se refere aos incisos II, III, IV e V do § 2 , 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
o
vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art. 9 ,
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
o
descanso que atendam aos requisitos previstos no art. 9 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 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)
o

§ 1 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.
o

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

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

o

Art. 12. O disposto nos §§ 2 e 3 do art. 235-C do Capítulo I do Título III da Consolidação
o
o
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943, e
o
no caput e nos §§ 1º e 3ºdo art. 67-C do Capítulo III-A da Lei n 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
o
disposto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de
o
o
1 de maio de 1943, e naLei n 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 Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
o
o
aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943, será exigido:

Pág. 11

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
o
o
no § 2 do art. 148-A da Lei n 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.
o

Art. 15. A Lei n 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
o

“Art. 4 ..........................................................................
o

§ 3 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.
o

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

§ 5 As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador
Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o
embarcador não caracterizarão vínculo de emprego.” (NR)
o

“Art. 5 -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.
.............................................................................................
o

§ 7 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. ........................................................................
o

§ 5 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.
o

o

§ 6 A importância de que trata o § 5 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.
o

o

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

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

§ 9 O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao
transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas
dependências 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.”
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o

o

Art. 16. O art. 1 da Lei n 7.408, de 25 de novembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação:
o

“Art. 1 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
o
o
pelo disposto no art. 2 da Lei n 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. 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.
o

o

Art. 21. Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 9 da Lei n 12.619, de 30 de abril de 2012.
Art. 22. Ficam convertidas em sanção de advertência:

(Regulamento)
o

I - as penalidades decorrentes de infrações ao disposto na Lei n 12.619, de 30 de abril de
o
2012, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452,
o
o
de 1 de maio de 1943, e a Lei n 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)
o

II - as penalidades por violação do inciso V do art. 231 da Lei n 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)
o

o

Brasília, 2 de março de 2015; 194 da Independência e 127 da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Antônio Carlos Rodrigues
Manoel Dias
Arthur Chioro
Armando Monteiro
Nelson Barbosa
Gilberto Kassab
Miguel Rossetto

4 - Dos dispositivos Constitucionais violados
Seguem abaixo colacionados os dispositivos da Constituição violados,
conforme fundamentação:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
(...)
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
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:
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.
Art. 144 .....
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras
atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade
urbana eficiente; e
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
Art. 193. A ordem social tem como base o PRIMADO DO TRABALHO, e
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

5 - Da correta interpretação do Texto Constitucional
Como é do conhecimento de V.Exª, o Direito Pátrio é dotado de diversa
fontes, dentre as quais a lei, estrado positivo da volição estatal, oriundo
diretamente de processo legislativo no exercício da substitutividade
normativa.
Contudo, por sua essência genérica e abstrata, quando de sua aplicação
na concreção comportamental humana, por vezes torna-se necessário o
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exercício interpretativo do texto, a fim de buscar neste a verdadeira intenção
do legislador.
Neste sentido, impõe-se ao Juízo, quando necessário, ante a
impossibilidade do texto legal prever todas as variantes que permeiam a
existência humana social, cotejar e interpretar o comando normativo abstrato,
de forma que venha na mais pura equidade, demonstrar inequivocamente aos
olhos do julgador, a mais justa manifestação da volição da sociedade.
Para tanto, detêm uma ampla gama de mecanismos científicos
lingüísticos, desenvolvidos ao longo da história, cujo objetivo é de escavar
com minúcias a verdadeira intenção do legislador, no célebre exercício, nem
sempre tão exauriente, de regulamentar as condutas sociais.
A essa importante ferramenta, se conhece por hermenêutica, que no
Direito Pátrio compreende as interpretações dos textos legais de forma
“autêntica, doutrinária, jurisprudencial, gramatical, lógica, histórica,
sistemática, de direito comparado, extensiva, restritiva, teleológica ou
social”.
Oportuno ainda afirmar que diante dessa subordinação, imposta pelo
texto Constitucional, qualquer ofensa a um dos princípios constitucionais
erigidos, jamais navegará em singularidade ao arrepio da ordem jurídica, uma
vez que tais balizas fundamentais são como redes, que interligadas, dão o
arcabouço do ordenamento jurídico pátrio, por vezes em composição, porém
jamais em exclusão, nesse sentido o § 2° do inciso 5° da Carta Magna que
assim prevê:
§ 2° - Os direitos e garantias expressos nesta constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil.

Destarte, os fundamentos basilares da República Federativa do Brasil
demandam que o intérprete eleja o processo hermenêutico, que garanta maior
e mais ampla proteção às garantias individuais. Feitas essas considerações,
passa-se a demonstrar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais
combatidos.
6 - Das inconstitucionalidades materiais detectadas
Dito isto, cumpre asseverar que o texto aqui combatido apresenta um
sem numero de antinomias que repercutem na Ordem Jurídica, de tal maneira,
que comporta a alegação de desconformidade com o parâmetro constitucional,
consoante fundamentação abaixo esposada:

Pág. 15

6.1 – Do art. 4º da Lei Federal 13.103/2015, que alterou o § 5° do art. 71
da CLT
Em retroação, vale informar que, por intermédio do disposto no art. 4º
da Lei Federal n° 12.619/12, houve a adução do § 5º ao art. 71 da
Consolidação das Leis do Trabalho, cuja redação passou a ser a seguinte:
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6
(seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso
ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo
acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder
de 2 (duas) horas.
§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório
um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro)
horas.
§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
§ 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido
por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço
de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende
integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando
os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a
horas suplementares.
§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não
for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período
correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por cento)
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº
8.923, de 27.7.1994)

§ 5º Os intervalos expressos no caput e no § 1°, poderão ser
fracionados 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 do 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
mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores
e fracionados ao final de cada viagem, não descontados da jornada.
(Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012)

Posteriormente a Lei Federal n° 13.103/15, através de seu art. 4º veio
novamente a alterar o referido dispositivo, aduzindo assim nova redação
interpretativa, in verbis:
§ 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
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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)

Tem-se que a redação do § 5º, da Lei n° 12.619/2012, adveio
certamente na esteira da preocupação do legislador, em assegurar a efetividade
temporal no cumprimento do gozo desses intervalos de descanso ou de
alimentação, que, porventura fracionados, seriam gozados no período intrajornada.
Veja Vossa Excelência, que o mencionado dispositivo tem o claro
condão de funcionar como um mecanismo de manutenção do benefício em si,
onde o fracionamento, mesmo quando necessário, estaria limitado a uma
recomposição do horário de descanso não gozado no mesmo intervalo
intrajornada. Essa é a ótica do Princípio da Finalidade.
Acerca de tal princípio, Celso Antônio Bandeira de Mello1 traz certeiro
comentário ao prescrever que “encarta-se no princípio da legalidade o
princípio da finalidade. Não se compreende uma lei, não se entende uma
norma, sem entender qual é o seu objetivo. Donde, também não se aplica uma
lei corretamente se o ato de aplicação carecer de sintonia com o escopo por
ela visado. Implementar uma regra de Direito não é homenagear
exteriormente sua dicção, mas dar satisfação a seus propósitos. Logo, só se
cumpre a legalidade quando se atende a sua finalidade.
E não seria de outra forma, já que a tutela desse bem jurídico é
enfatizada na Constituição da República, em especial no inciso XXII do art.
7º, que assim prediz:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;

No mesmo diapasão, a Súmula 437 firmou o entendimento de que a
supressão ou redução do intervalo intrajornada é vedada, ainda que resultante
de negociação coletiva.
Isso porque esse tipo de usurpação do Direito do trabalhador tem direta
incidência sobre a higidez de sua saúde física e mental, razão do verbete
abaixo, in verbis:

1

Curso de Direito Administrativo, 19ª Edição, 2005, pág. 67 Editora Malheiros,
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INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados
urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não
apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do
cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.
II - 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.
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com
redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para
repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas
salariais.
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o
gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a
remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra,
acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da
CLT.

Entretanto, por menos crível que seja, a alteração proposta no § 5º do
art. 71, pela Lei federal n° 13.103/15, incluiu o termo "reduzido" criando
assim uma desconformidade com a FINALIDADE da lei que é de proteger o
bem jurídico que é a saúde do trabalhador.
Nesse sentido tem-se que a nova redação do § 5° do art. 71 da CLT
dada pelo art. 4° da Lei 13.103/2015, por seu impacto manifestamente
negativo na saúde física e mental do trabalhador, não guarda conformidade a
sistemática entabulada no inciso XXII do art. 7° da Constituição da República
que busca uma redução dos riscos do trabalho, mormente em se tratando da
carreira de motorista regulamentada na lei vergastada. Não há como negar,
incorre o referido dispositivo em acentuada inconstitucionalidade.
6.2 - Do art. 5º da Lei federal n° 13.103/15, que aduziu os §§ 6º e 7º ao art.
168 da Consolidação das Leis do Trabalho
O art. 5° da lei aqui vergastada, aduziu em sua redação os §§ 6° e 7° do
art. 168 da Consolidação das leis do Trabalho, in verbis:
§ 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,

Pág. 18

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)

Em consectário, cumpre asseverar que a Lei Federal n° 13.103/15,
também por intermédio de seu art. 8º alterou o art. 148-A da Lei 9.503/97
(Código de Transito), aduzindo a necessidade desse mesmo exame quando da
habilitação e ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, conforme
abaixo:
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. 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 conseqüência 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.
§ 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 DecretoLei 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.”

Da leitura sistemática de ambos os textos, tanto no art. 5° (que alterou
os §§ 6º e 7º da CLT) quanto do art. 8º (que alterou o art. 148-A da Lei de
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Trânsito), tem-se que somente aos MOTORISTAS PROFISSIONAIS foi
imposta a exacerbada repetição de exames, especificamente com a janela de
detecção de no mínimo 90 dias pretéritos.
Noutras palavras, somente tais profissionais, deverão fazer o respectivo
exame quando da HABILITAÇÃO e da RENOVAÇÃO da Carteira
Nacional de Habilitação - CNH, bem como, quando da ADMISSÃO, da
DEMISSÃO e PERIODICAMENTE na constância do vinculo jurídico de
trabalho, tal fato por si, denota sim uma acentuada dissonância com o
Princípio da IMPESSOALIDADE.
Ora, não tão somente inserta no art. 37 da Carta Magna, o princípio em
questão tem seu estrado, no art. 5° do texto constitucional, onde se decota que
“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Guarda
assim, vinculação direta com os princípios tanto da ISONOMIA quanto da
IGUALDADE.
Do escólio de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO2, se extrai
em valoroso ensinamento sobre o Princípio em questão, onde com o habitual
tirocínio exara o mestre que “Nele se traduz a idéia de que a administração
tem que tratar a todos sem discriminações benéficas ou detrimentosas. Nem
favoritismos nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades
pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação
administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de
qualquer espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da
igualdade ou isonomia. Esta consagrado explicitamente no art. 37, caput, da
Constituição. Além disso, assim como “todos são iguais perante a lei” (art.
5°, caput) a fortiori teriam de sê-lo perante a Administração”.
É notório que esses trabalhadores, por vezes são subordinados a prazos
inumanos, e que, para cumprirem o desiderato da pontualidade na prestação
das tarefas lhes incumbidas pelo empregador, ou do tomador do serviço,
suportam, de todas as maneiras possíveis, as intempéries no exercício da
profissão. Mas isso é um problema POLÍTICO ECONÔMICO E SOCIAL,
não é o trabalhador que impõe as regras para o cumprimento da tarefa.
Desse modo, estabelecer tão somente a esses profissionais o referido
tratamento dissociado, submetendo-os REPETIDAMENTE aos ditos exames,
ressalte-se no condão de averiguar, porventura, a existência ou não de um
passado toxicológico, decotando assim imotivadamente dos trâmites adotadas
com quaisquer outros profissionais, transborda o bom senso, e manifestamente
viola o caput do art. 5º da Constituição da República, e por conseguinte o
Princípio da IMPESSOALIDADE.
2

Curso de Direito Administrativo, 19ª Edição, 2005, Edit. Malheiros, pág. 102
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Veja Vossa Excelência, que a União até poderia alegar que a simples
aplicação do Principio da IMPESSOALIDADE estaria infirmada diante de da
motivação, residente numa suposta proteção ao motorista profissional com a
realização de tais exames.
Ocorre que, como visto no tópico anterior, em franco CONTRASENSO essa é a mesma lei que inovou de forma MALSINADA, ao permitir a
REDUÇÃO DOS HORÁRIOS DE DESCANSO E ALIMENTAÇÃO
intrajornada do trabalhador.
Há que se questionar: Que tipo de proteção é essa? Esses exames
somente poderiam afirmar, categoricamente, que houve o uso de substancias
psicoativas, mas jamais certificá-las quando da condução.
Ademais, em consonância com os entendimentos da Organização
Mundial de Saúde, há de se distinguir para fins punitivos, as situações de
doenças ou transtornos e dependência alcoólica e de outros agentes
psicotrópicos, já que nestas condições o agir humano é diretamente
influenciado pela condição de saúde, o que em tese configuraria para efeitos
de legislação penal e trabalhista uma excludente de culpabilidade.
Não há como inferir de outro modo, diante dessa análise sistemática,
fundada na equivocada possibilidade de REDUÇÃO dos horários de
alimentação e descanso do período intrajornada eleita no texto, cumulada a
irrazoável quantidade de exames, repise-se, imposta somente aos
MOTORISTAS PROFISSIONAIS, é que se chega a conclusão de que a
natureza da providência em si, não se afeiçoa de forma alguma como uma
política educacional que vise efetivamente salvaguardar o trabalhador.
Em contrário! O que se percebe é que tais dispositivos, advém ao
mundo jurídico mais como um mecanismo de TENSIONAMENTO das
condições de trabalho dos MOTORISTAS PROFISSIONAIS, afirmando um
critério SELETIVO DISCRIMINATÓRIO para com esses trabalhadores.
No jargão coloquial: "separando os fracos daqueles que agüentam o tranco".
Não bastasse, há ainda que se questionar: Qual a serventia na realização
repetida desse tipo de exame somente para esses profissionais ao final do
vínculo?
A resposta é criar um repositório que propicie a exclusão pessoal em
relação ao mercado de trabalho. Não há aqui uma solução de política social e
de saúde, mas um mecanismo de exclusão, contrariando tratados e normas
internacionais a respeito, como se verá adiante.
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O Estado irremediavelmente deve dar exemplo na observância a todos
os princípios já elencados, posto que justamente dele emana a volição da
sociedade, em sedimentar os estrados comportamentais em nosso
ordenamento jurídico. Mormente, em se tratando dos princípios que protegem
tanto a “DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA” quanto a “MORAL”, estes
sim, de indelegável previsão na Carta Magna.
O princípio da dignidade humana e dos valores sociais do trabalho são
pedras fundamentais do Estado Democrático de Direito encontrando-se
insculpidos nos incisos III e IV do art. 1° da Constituição da República:
Art. 1° - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estado e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
(...)
III – a dignidade da pessoa humana
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Em que pesem os fundamentos encontrados pelo legislador para
promover as alterações na dicção dos artigos 4° e 5° da Lei Federal
13.103/15, tem-se que sua sistemática, viola tanto o Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, os Valores Sociais do Trabalho, como os Princípios da
Impessoalidade e da Finalidade da Lei, encartados respectivamente nos incisos
III e IV do art. 1° e art. 5° todos da Constituição da República.
6.3 – Das inconstitucionalidades detectadas no art. 6º da Lei 13.103/2015
Preliminarmente as razões do presente tópico, torna-se necessário gizar
que o artigo 1º da Lei Federal n° 12.619, de 30 de abril de 2012, trazia em seu
parágrafo único, o comando normativo com a expressão “mediante vínculo
empregatício” delimitando assim, tanto as categorias a quem se aplicaria o
texto, quanto a modalidade de vínculo jurídico a que deveriam estar
subordinadas, eis o texto:
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 profissionais de veículos automotores cuja condução exija formação
profissional e que exerçam a atividade mediante vínculo empregatício, nas
seguintes atividades ou categorias econômicas:
I - transporte rodoviário de passageiros;
II - transporte rodoviário de cargas;

Denotando “uma suposta ampliação” na abrangência do comando
normativo, a Lei Federal n° 13.103, de 02 de março de 2015, suprimiu do
texto anterior a referida expressão, estendendo assim a base de atuação, in
verbis:
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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.

Entendimento esse que viria no viés da ampliação da competência da
Justiça Obreira, consagrada na emenda constitucional 45/2004, que adveio ao
mundo Jurídico com o reconhecimento de que a Consolidação das Leis do
Trabalho não se atém a regular somente as relações de emprego, mas qualquer
relação de trabalho, onde haja algum tipo de contraprestação pelo serviço
prestado.
Esse tem sido o posicionamento adotado nas hodiernas decisões tanto
do Tribunal Superior do Trabalho - TST, quanto dessa própria Corte
Excelsior, e se dá em franca acepção da valoração social do trabalho, como
“pedra fundamental do estado democrático de direito”.
Isso porque obliterar uma cobertura mínima aos profissionais que
laboram na condição de não empregados, mas sujeitos às mesmas intempéries
habituais, afronta a FINALIDADE DA LEI, que é buscar o desiderato do
reconhecimento das condições igualitárias a um mesmo tipo de serviço e, por
conseguinte sua proteção, até por conta da valoração do trabalho como
fundamento da República.
Veja Exmo Julgador que a previsão do valor social do trabalho como
pedra fundamental do Estado Democrático de Direito, não se limita ao
previsto no art. 1º da Carta Magna.
Em contrário, esse conceito incorpora-se a todo o arcabouço da Carta
Magna, conforme se infere, a titulo ilustrativo, de alguns dos dispositivos
constitucionais onde o trabalho é acolhido inclusive como PRIMADO da
ORDEM SOCIAL:
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:
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;
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XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
Art. 193. A ordem social tem como base o PRIMADO DO TRABALHO, e
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
aos seguintes requisitos:
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência,
pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de
extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições
especiais de trabalho.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens
e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as
formas de discriminação.

Não obstante esse claro viés de ampliação da proteção ao trabalho,
especificamente afeto aos motoristas, há ainda que frisar a relevância da
política nacional, que através da Emenda Constitucional n° 82 elevou o
conceito de segurança viária como um dos estrados da Ordem Pública,
conforme abaixo:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 82, DE 16 DE JULHO DE 2014
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Inclui o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal, para
disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º
do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do
seguinte § 10:
"Art. 144. .................................................................................
...................................................................................................
§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:
I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de
outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à
mobilidade urbana eficiente; e
II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito,
estruturados em Carreira, na forma da lei."(NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 16 de julho de 2014

Diante disso, até se concluiria que a sistemática adotada no texto da Lei
Federal n° 13.103/15, foi de ampliar a base de beneficiados, no atendimento as
políticas nacionais de proteção ao trabalho. Mas como se verá trata-se de um
ledo engano.
6.3.1 – Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art. 235 –A da CLT
É que não obstante toda a sistemática eleita, o art. 6º da Lei Federal n°
13.103 de 02 de março de 2015, num viés diametralmente contrário, trouxe
significativa alteração tanto àquelas anteriormente aduzidas pela outrora Lei
Federal n° 12.619 de 30 de abril de 2014, introduzindo a terminologia
COLETIVO, conforme epigrafado abaixo:
Redação adotada pela Lei Federal 12.619/15
Art. 235-A - Ao serviço executado por motorista profissional aplicam-se os
preceitos especiais desta Seção.
Redação adotada pela Lei Federal 13.103/15
Art. 235-A - Os preceitos especiais desta Seção aplicam-se ao motorista
profissional empregado:
I - de transporte rodoviário COLETIVO de passageiros;
II - de transporte rodoviário de cargas.’ (NR)

Veja Vossa Excelência que, com a utilização do termo COLETIVO, o
texto da Lei Federal n° 13.103/15, promoveu um manifesto e desastroso
retrocesso ao impor uma desarrazoada limitação no espectro de abrangência
da lei, excluindo assim da Consolidação das Leis do Trabalho, a figura do
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motorista profissional em geral que laborem em veículos coletivos, tais como
MOTORISTAS DOS SERVIÇOS DE TÁXI, A LOCAÇÃO DE
AUTOMÓVEIS
COM
MOTORISTA
OU
CONDUTOR,
O
TRANSPORTE
ESPECIALIZADO
NA
LOCOMOÇÃO
DE
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA OU PRIVADO.
Ora, os princípios do Direito do Trabalho a interpretação normativa se
dá pela máxima “in dubio pro operário”, ou seja, a interpretação deve sempre
ser a mais favorável ao empregado, portanto, seria irracional restringir a
aplicação das normas ou mesmo o enquadramento sindical quando no texto
que regulamenta a profissão o objeto é mais amplo.
E mais, apenas a título de compreensão, como essa violação destoa da
boa técnica jurídica, impõe asseverar que vige no país a Lei Complementar
95/98, que regulamenta o artigo 59 da Constituição Federal, disciplinando
exatamente os parâmetros para o legislador confeccionar a legislação pátria. O
referido texto assim traz a lume em seu artigo 3º:
Art. 3o A lei será estruturada em três partes básicas:
I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o
enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições
normativas;
II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo
relacionadas com a matéria regulada;
III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas
necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições
transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação,
quando couber.

Ora a Lei Federal n13.103/15 traz em sua ementa:
Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, altera a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro) e a Lei nº 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 profissional, e dá outras providências.

Neste sentido, conforme o artigo 5º da LC 95/98 impõe:
Art. 5o A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e
explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei.

Portanto não restam dúvidas de que a lei coloca sob sua égide qualquer
motorista profissional, independentemente de sua relação de trabalho, sendo
que no transporte de passageiros, em tese, salvo lei especifica, abrange o
coletivo ou o individual.
Note Excelso Julgador que o artigo 7º da LC 95/98 dispõe em seu caput:
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Art. 7o O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o
respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes
princípios:
Neste sentido, o que indica o objeto da legis é seu artigo 1º, não
podendo os demais artigos contrariarem ou ampliarem seu objeto em vista da
previsão legal. Extrai-se que tanto a Lei Federal n° 12.619/2012, quanto a Lei
Federal n° 13.103/15, tem o condão de buscar a regulamentação do exercício
da profissão, e não a relação de trabalho. Nesse pensar é indubitável que as
normas introduzidas abrangem também os empregados e autônomos.
Na busca por uma melhor hermenêutica, em que pese a existência de
previsão legal, um dos critérios predominantes é o da especialidade, ou seja, a
lei especifica (especial) prevalece sobre a lei geral.
Neste caso, mesmo que subsistisse o entendimento de que o Estatuto
Celetizado tratasse somente do vinculo jurídico empregatício, tanto a Lei
Federal n° 12.619/12, quanto sua sucessora Lei Federal n° 13.103/15, por sua
natureza de leis especiais predominariam sobre a lei geral, no caso a CLT,
tendo com isso na melhor leitura do artigo 235-A da CLT obrigatoriamente a
interpretação de que o comando se dirige a todos aqueles no exercício da
profissão de motorista.
Em verdade tem-se que a Terminologia “COLETIVO” encartada no
inciso I da nova redação do art. 235-A da CLT promovida pelo art. 6º da Lei
Federal n° 13.103/15, ao emergir no texto de forma divorciada da sistemática
de proteção e valoração do trabalho viola frontalmente os comandos
encartados nos arts. 1º, (inc. IV), 5º (inc. XIII), art. 7º (inc. XXII e XXXIV),
170, 193 da Constituição da República.
Devendo por bem ser reconhecido na linha da “interpretação conforme”
que a Lei Federal n° 13.103/15, por força do disposto em seu art. 1º e na
contraposição com o disposto na LC 95/98, diz respeito à regulamentação do
exercício da profissão de motorista profissional, não se atendo a estabelecer
maneira uniforme a tipologia do vínculo de trabalho.
6.3.2 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 nas
alterações do art. 235-C
Inicialmente impende repisar a redação do art. 235-C da CLT quando
firmada no art. 3º da Lei Federal n° 12.619/12, in verbis:
Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será a
estabelecida na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou
convenção coletiva de trabalho.
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§ 1o Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) horas
extraordinárias.
§ 2o Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à
disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera
e descanso.
§ 3o Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma)
hora para refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas a cada
24 (vinte e quatro) horas e descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas.
§ 4o As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo
estabelecido na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou
convenção coletiva de trabalho.
§ 5o À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta
Consolidação.
§ 6o O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser
compensado, pela correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão
em instrumentos de natureza coletiva, observadas as disposições previstas nesta
Consolidação.
§ 7o (VETADO).
§ 8o 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 fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou
alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias.
§ 9o As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com
base no salário-hora normal acrescido de 30% (trinta por cento).

6.3.2.1 – Da alteração no caput do art. 235-C
Todavia, não obstante a formulação estabelecida na recente Lei
Federal n° 12.619/12, a Lei Distrital n° 13.103/15, trouxe novas alterações ao
texto da Consolidação das Leis do Trabalho, ao predizer um novo modus
operandi na jornada de trabalho máxima do motorista, valendo gizar
inicialmente aquela referente ao caput, in verbis:
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.

Em contrapartida, é mister trazer a colação o inciso XIII do art. 7º da
Carta Cidadã assim prevê:
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;
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Veja Vossa Excelência que o dispositivo da lei vergastada ao sugerir
“mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, a extensão da jornada
por até 4 (quatro) horas extraordinárias” se põe evidente flagrante e
desconformidade com o comando constitucional emanado do art. 7º, inciso
XIII da Constituição Federal, onde remanesce incólume a autorização pelo
Legislador Constituinte para “negociação coletiva apenas para
compensação de horários e redução de jornada”, não fazendo qualquer
alusão a uma suposta ampliação de jornada de trabalho, que excedesse as duas
horas extraordinárias.
E não seria de outra maneira em função do franco viés de proteção ao
trabalhador, encartada no art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal ao
prever a redução dos riscos inerentes ao trabalho.
Isso porque comprovadamente, o trabalho extraordinário agride a saúde
do trabalhador, na medida que o pleno exercício da função do labor é
diretamente proporcional ao aumento da fadiga, reduzindo, por conseguinte, a
capacitação do profissional nos centros cerebrais de atenção e raciocínio, o
que em si traz a lume hipótese de majoração vertical nas probabilidades de
acidentes na respectiva profissão.
Não por menos Excelência, que a CLT historicamente previa, já no art.
59 a limitação dessas horas extraordinárias em 02 (duas), ou seja, uma jornada
de trabalho que não poderia ultrapassar 10 horas diárias, o que já é
reconhecida pela jurisprudência na Súmula 376 do Egrégio Tribunal Superior
do Trabalho TST. Nesse diapasão, torna-se temerário que haja uma exceção
permissiva, mesmo que fundada em sede de negociação coletiva, objetivando
a extrapolação desse limite fixado na regra geral.
A alteração do caput do art. 235-C promovida pela Lei Federal n°
13.103/15, viola o comando normativo emanado do inciso XIII do art. 7º da
Carta Cidadã.
6.3.2.2 - Da alteração no paragrafo 3º do art. 235-C
O mesmo se diga a respeito da alteração promovida pela Lei Federal n°
13.103/15, no § 3º do artigo 235-C, quanto a sua desconformidade com o texto
constitucional, vide dispositivo:
§ 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.

De plano, se infere que o dispositivo é manifestamente divorciado da
Ordem Constitucional, quando não obstante reduzir o período mínimo de
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descanso, abre um perigoso permissivo, facultando tanto o seu fracionamento,
quanto sua coincidência temporal com os períodos de parada obrigatória na
condução do veículo, estabelecidos pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, onde o motorista porventura deverá
obedecer trâmites administrativos.
Na prática, reduziu-se o tempo de efetivo descanso, contrariando todo o
arcabouço normativo de segurança e saúde, e por conseqüência, promovendo
tanto o aumento da fadiga do profissional, quanto a insegurança do ambiente
laboral, que no caso são as perigosas estradas no pais.
Note Excelência que historicamente a própria Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, prevê em seu art. 66, que entre uma jornada e outra deve
haver um intervalo de descanso de 11 (onze) horas, o que é reconhecida pela
jurisprudência na OJ 355 da SDI-I do TST, in literis:
CLT : Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo
de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.
355.
INTERVALO INTERJORNADAS. INOBSERVÂNCIA. HORAS
EXTRAS. PERÍODO PAGO COMO SOBREJORNADA. ART. 66 DA
CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 4º DO ART. 71 DA CLT
(DJ 14.03.2008)
O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT
acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e
na Súmula nº 110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram
subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional.

Nessa mesma linha adveio a redação do § 3º do art. 235-C dada pela
recentíssima Lei Federal n° 12.619/15, malsinadamente revogada, onde
constava:
§ 3o Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma)
hora para refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas a cada
24 (vinte e quatro) horas e descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas.

Ora, o intervalo mínimo de onze horas trata-se de norma de higiene,
segurança e saúde do trabalhador, e portanto é norma de ordem pública, por
ser de interesse coletivo.
Nem ao menos se socorre o texto vergastado com a missiva de que o
dispositivo traz em seu bojo 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, tal modulação não se apresenta como
uma garantia, mas somente consagra a exaustão do profissional.
Se a própria Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, apõe como
critério temporal mínimo de onze horas mínimas de descanso, para o
trabalhador em geral, que obedece em sua jornada o critério solar - comercial,
não há como, dentro de uma boa lógica jurídica, aceitar uma drástica redução
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desse período em 30% (TRINTA POR CENTO), logo para aqueles
profissionais que laboram na condução de veículos de carga e de passageiros e
que estão ainda submetidos a horários muitas vezes noturnos.
Mormente para o motoristas profissionais, que, como sabença, estão
submetidos a severos prazos de entrega, quer seja pelo empregador, quer seja
pelo tomador de serviço.
A assertiva acima repousa em franca diligencia com o disposto no art.
7º, inciso XXII da Constituição Federal que pugna pela redução dos riscos
inerentes ao trabalho, pois comprovadamente por estudos científicos o
intervalo intrajornada tem essa irrefutável função da recuperação fisiológica
do trabalhador.
E como mencionado alhures, a partir do advento da Emenda
Constitucional 82, a SEGURANÇA VIÁRIA foi elevada a Preceito
Constitucional, e se assim o foi, é porque infelizmente no Brasil o trânsito,
vitima mais que muitas guerras ao longo do planeta.
Cumpre ainda destacar que uma maior acidentalidade e mortalidade
alem do fator desumano, envolve em particular o orçamento da Previdência
Social, com a concessão de pensões e outras verbas indenizatórias,
impactando inclusive no Sistema Único de Saúde. A majoração dessa jornada
ofenda a racionalização dos gastos públicos.
É muito lúcido e cristalino afirmar que o fracionamento do intervalo
impede a recuperação gerando danos a saúde do motorista profissional, além
de potencializar riscos de acidente de trabalho, ferindo as normas de saúde
pública. Violado o incisos XIII e XXII do art. 7º da Constituição da
Republica.
6.3.2.3 - Da alteração no paragrafo 8º do art.235-C
Assim predizia o § 8º do art. 235-C ainda sob o império da Lei Federal
n° 12.619/2012
§ 8o 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 fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais
ou alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias.

Alterando essa metodologia, veio a redação do mesmo parágrafo,
através da Lei Federal 13.103/2015, conforme abaixo:
§ 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,
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não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas
extraordinárias.

O que se verifica de plano é que a alteração imposta pela Lei Federal n°
13.103/15, mostrou-se lesiva ao decotar o tempo de espera da efetiva
jornada de trabalho. Veja Vossa Excelência que há aqui uma franca
deterioração das condições de trabalho.
É certo que a CLT prevê no art. 244, § 3º, a figura do tempo de
prontidão, o qual, criado inicialmente para o trabalhador ferroviário, e por via
jurisprudencial disseminado por analogia para outras categorias, inclusive a do
motorista, prevê que o período em que ficar nas dependências da empresa ou
em via férrea aguardando ordem será indenizado à razão de 2/3 da hora
normal.
§ 3º Considera-se de "prontidão" o empregado que ficar nas dependências da
estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será, no máximo, de doze
horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3
(dois terços) do salário-hora normal .(Restaurado pelo Decreto-lei n º 5, de
4.4.1966)

Ocorre que essa prontidão não pode ter o condão de infirmar tanto a
saúde quanto a remuneração do trabalhador. Diz-se isto uma vez que o art. 7º
da Constituição Federal traz em si uma gama de mandamentos legais
consecutivos, que tem o claro condão de suavizar o desgaste do trabalhador,
preservando-lhe as boas condições de trabalho, haja vista, repisando, ser o
valor social do trabalho um dos fundamento do Estado Democrático de
Direito.
Nesse viés, a sistemática eleita no art. 7º tem toda uma consonância
terminológica, ao que instaurada preliminarmente no caput, prediz que os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais visam a melhoria de sua condição
social.
Nessa esteira o inciso XIII encampa, na terminologia “duração do
trabalho normal”, uma situação geral que acomoda em si aquela jornada
considerável como homeostásica 3 para o trabalhador, ou seja, que não lhe
afeta a saúde, in verbis:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
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;
3

Homeostasia ou homeostase é a propriedade de um sistema aberto, especialmente dos seres vivos, de
regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes de
equilíbrio dinâmico, controlados por mecanismos de regulação inter-relacionados. O termo foi criado
1
em 1932por Walter Bradford Cannon a partir dos termos gregos homeo, "similar" ou "igual", e stasis,
"estático". (http://pt.wikipedia.org/wiki/Homeostase)
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XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,
higiene e segurança;

Trazendo o facto sem olvidar o ficto, tem-se que a nova redação do § 8º
do art. 235-C ao modificar o instituto do tempo de espera, decotando-lhe da
jornada de trabalho, permite que mesmo após horas de espera, que não
necessariamente significam o descanso, um trabalhador seja submetido a
jornadas que podem chegar a 12 horas consecutivas, frontalmente dissociado
do “PRINCÍPIO DA ALTERIDADE”, que veda a transferência dos riscos da
atividade econômica para o empregado.
Outro aspecto é que a norma deve ser interpretada de forma que as
indicações de locais feitas pelo § 8º do art. 235-C da CLT são meramente
exemplificativos, ou seja, não são restritos a estes locais, pois o que se
pretende remunerar é o período em que o motorista for obrigado a permanecer
no veículo e aguardar que a qualquer momento seja chamado para realizar
tarefas, sendo que esta expectativa impede por exemplo o descanso, até
porque iniciado um intervalo de descanso não poderá ser interrompido.
Noutras palavras, os ônus oriundos da atividade econômica devem ser
suportados pelo empregador, que neste caso na incessante e desmedida busca
pelo lucro, punirá o obreiro, ao submetê-lo as situações onerosas próprias da
atividade que independem da conduta do profissional.
Ao emergir no texto de forma divorciada da sistemática de proteção e
valoração do trabalho viola frontalmente os comandos encartados nos arts. 1º,
(inc. IV), 5º (inc. XIII), art. 7º (inc. XXII e XXXIV), 170, 193 da Constituição
da República.
6.3.2.4 - Da alteração no paragrafo 9º do art.235-C
Igualitário é o discurso sobre a alteração promovida pela Lei Federal n°
13.103/15, no texto do § 9º do art. 235-C da CLT, ao prever que as horas
relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% (trinta
por cento) do salário-hora normal, na forma abaixo:
§ 9o - As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de
30% (trinta por cento) do salário-hora normal.

Aqui, a fim de repercutir a proporção do vilipêndio, necessário se faz
repisar perante Vossa Excelência o texto anterior emanado da Lei 12.619/12,
que predizia:
§ 9º - As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com
base no salário-hora normal acrescido de 30% (trinta por cento).
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O texto anterior a vigência da lei aqui vergastada previa o pagamento da
hora acrescido de 30%(trinta por cento), ou seja, 130%(cento e trinta por
cento) da hora normal. Mas com a estapafúrdia redação da Lei Federal n°
13.103/15, este percentual foi reduzido para 30% da hora normal, ou seja, UM
QUARTO do Direito garantido na legislação anterior.
Considerando os princípios de Direito do Trabalho, deve ser aplicada a
norma mais favorável ao trabalhador, que, por analogia, deve o motorista
receber o valor como tempo de prontidão, pois a essência conceitual entre as
duas terminologias (tempo de espera e prontidão) são iguais, vez que o
empregado motorista fica no veículo aguardando ordem para iniciar ou
terminar a jornada de trabalho.
Ao proceder dessa forma, a alteração dada pela Lei 13.103/15, ao
emergir no texto de forma divorciada da sistemática de proteção e valoração
do trabalho, e mais, afronta o disposto no inciso VI ao vedar a irredutibilidade
do salário:
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo
coletivo;

A questão não comporta ilação contrária, o comando viola frontalmente
os comandos encartados nos arts. 1º, (inc. IV), 5º (inc. XIII), art. 7º (inc. VI,
XXII) da Constituição da República.
6.3.2.5 - Da alteração no paragrafo 12º do art.235-C
Aqui novamente incorreu o legislador em manifesta impropriedade,
desrespeitando os preceitos constitucionais vigentes e reafirmando a dupla
lesão aos direitos dos motoristas profissionais, vide dispositivo atacado:
§ 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.

Impende relembrar a Vossa Excelência que, como dito, na dicção do §
8° da lei sob vergasta, o tempo de espera não mais seria considerado como de
jornada de trabalho. Da mesma forma, o § 3° reduziu e fracionou o descanso
do motorista. esse Exmo. Juízo pode notar que esse dois retrocessos foram
devidamente combatidos.
Agora, a nova redação do § 12° do art. 235-C, prevê que o motorista
durante o tempo de espera, que já não é considerado mais pela legislação
como "jornada", logo de descanso, poderá realizar pequenas movimentações, e
mais, somente quando assim o fizer, essas horas serão consideradas como
jornada.
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Depreende-se necessariamente que o dispositivo trata de mais uma
modalidade de "fracionamento do descanso" não prevista no § 3° do art. 235C e dissimuladamente incluída no parágrafo em questão.
Aqui há que se fazer uma relevante observação, é que não obstante, a as
oito horas mínimas previstas no final do § 12°, o fracionamento excessivo é
prejudicial, pois o ser humano não é, até a presente data, dotado de
mecanismos de "liga/desliga", como os aparatos mecânicos.
Em contrário, o que se verifica é que o dispositivo ignora o fato de que
ao efetuar essas movimentações, em período que deveria ser de descanso,
estará novamente o motorista ativando os centros mentais de atenção e
coordenação, prejudicando todo o processo de imersão de descanso, que como
é notório, mormente quanto ao sono 4 , passa por vários estágios, todos
submetidos a uma diferente gama de faixas de ondas cerebrais.
Diante disso a questão não comporta outra ilação, tem-se que o referido
dispositivo por ignorar normas de jornada de trabalho e normas de saúde,
higiene e segurança, viola os preceitos encartados no art. 7º, incisos XIII e
XXII da Constituição Federal.
6.3.2.6 - Da alteração no paragrafo 13º do art.235-C
Aqui, a crítica referente ao aludido dispositivo reside no fato de que a
inexistência de qualquer tipo de critério temporal e solar, fera condições
gravosas para o trabalhador. Seria retorná-lo aos moldes do período préindustrial, sujeitando-o à todas as vicissitudes oriundas das relações jurídicas
com o empregador ou tomador de serviços, vide dispositivo:
§ 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado
não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos.

Ao proceder dessa forma, a alteração dada pela Lei 13.103/15, ao
emergir no texto de forma divorciada da sistemática de proteção e valoração
do trabalho viola frontalmente os comandos encartados nos arts. 1º, (inc. IV),
5º (inc. XIII), art. 7º (inc. XXII e XXXIV), 170, 193 da Constituição da
República.
6.3.3 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art. 235-D
Cumpre colacionar a redação do art. 235-D da CLT firmada no art. 6º
da Lei Federal n° 13.103/15, in verbis:
4
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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.
§ 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 § 3odo 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
especificidade 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)

Inicialmente é mister dar ciência a esse Excelentíssimo Juízo, que a
revogação dos incisos I, II, III do art. 235-D da Lei Federal n° 12.619/2012, de
plano ocasionaram acentuadas perdas aos trabalhadores, visto que suprimiram
Direitos conquistados de normas de higiene, saúde e segurança no ambiente de
trabalho, já que os intervalos destinados a recuperação física e psíquica do
trabalhador, vide incisos revogados constantes da lei anterior:
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Art. 235-D. Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que
o motorista profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de
sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas, serão observados:
I - intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas
de tempo ininterrupto de direção, podendo ser fracionados o tempo de direção e o
de intervalo de descanso, desde que não completadas as 4 (quatro) horas
ininterruptas de direção;
II - intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo coincidir ou não
com o intervalo de descanso do inciso I;
III - repouso diário do motorista obrigatoriamente com o veículo estacionado,
podendo ser feito em cabine leito do veículo ou em alojamento do empregador,
do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em hotel,
ressalvada a hipótese da direção em dupla de motoristas prevista no § 6o do art.
235-E.

Da mesma forma, a nova redação do § 2° ao que trata da limitação do
acúmulo de descansos semanais. Nesse caso que se asseverar que dispositivo
semelhante fora vetado quando da sanção da Lei Federal 12.619/12,
justificando-se nas razões do veto que o acumulo de descanso viola o previsto
no art. 7°, inciso XV da Carta Cidadã, in verbis:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

Não bastasse o acentuado prejuízo com a remoção desses dispositivos
protetórios, o § 3° do art. 235-D, que em sua nova redação limita com a
severa sanção de dispensa do serviço aquele motorista que após o
cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias, em viagem de
longa distância, ficar com o veículo parado, exceto se for expressamente
autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em
que o tempo será considerado de espera.
E mais, o § 5º do art. 235-D sugere o repouso do motorista, com o
veículo em movimento por até 72 horas, o que irrefutavelmente não permite
ao trabalhador a devida recuperação fisiológica de seu organismo, pois os
movimentos ocasionados pelo deslocamento do veículo afastam um repouso
adequado, maximizando assim os riscos de acidente quando do retorno ao seu
turno de trabalho.
Comprovadamente por estudos científicos, o intervalo interjornada tem
a função da recuperação fisiológica do trabalhador, o fracionamento do
intervalo impede esta recuperação gerando danos a saúde do motorista
profissional, além de potencializar riscos de acidente de trabalho.
No que concerne ao teor do § 6° o que se verifica é que há uma
flexibilização da jornada com sua extensão SEM LIMITES em bases
subjetivas que por sua indefinição, não coadunam com a manutenção da
segurança e saúde do motorista.

Pág. 37

O mesmo se diga a respeito do disposto no art. 7°, onde novamente se
afirma que o motorista ao acompanhar o veículo transportado por qualquer
meio, onde ele siga embarcado, esse tempo será considerado como tempo de
descanso.
É que em ambas as situações relatadas nos §§ 5° e 7°, o mínimo
razoável seria a aplicação do comando emanado no art. 244, § 3º da CLT,
onde ressoa a figura do "tempo de prontidão", que criado inicialmente para o
trabalhador ferroviário, mas que pela via jurisprudencial foi disseminado as
demais categorias, inclusive a do motorista.
No que concerne ao § 8° consta que o transporte de cargas vivas,
perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro poderão
ser aplicadas regras conforme a especificidade 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.
Aqui de estanque, o que se verifica é que salta aos olhos uma cruel
subordinação das condições de trabalho do profissional motorista às condições
do negócio, que deveriam ser de responsabilidade do empregador.
Ora, a Convenção Coletiva de Trabalho é um mecanismo que advêm ao
mundo jurídico no condão de preservar direitos já encartados em lei, não
tendo o condão de reduzi-los, e nos casos de viagens que atravessam a
fronteira, deve ser respeitado as leis locais.
Apenas a título de exemplo vale mencionar o Pacto Sociolaboral do
MERCOSUL, que em seu art. 4º, que garante aos trabalhadores migrantes
todos os direitos dos trabalhadores nacionais.
Art. 4º Todos os trabalhadores migrantes, independentemente de sua
nacionalidade, têm direito à ajuda, informação, proteção e igualdade de direitos e
condições de trabalho reconhecidos aos nacionais do país em que estiverem
exercendo suas atividades.
Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas tendentes ao
estabelecimento de normas e procedimentos comuns relativos à circulação dos
trabalhadores nas zonas de fronteira e a levar a cabo as ações necessárias para
melhorar as oportunidades de emprego e as condições de trabalho e de vida
destes trabalhadores.

É inegável que o caput e os parágrafos do art. 235-D com a nova
redação trazida pelo art. 6° da Lei federal 13.103/15, trazem forte carga de
inconstitucionalidade, haja vista o teor do art. 7º, inciso XV e XXII da
Constituição Federal.
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6.3.4 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art.235-E
No que concerne ao disposto nas alterações apostas no art. 235-E pela
Lei Federal 13.103/15, verifica-se que acentuada similitude do comando do §
3° com o § 5° do art. 235-D no que diz respeito ao descanso em transito do
motorista, in verbis:
Art. 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes
dispositivos:
(...)
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.

Com espeque na mesma argumentação elaborada para o § 5° do art.
235-D, tem-se que o dispositivo em sua redação adotada fere o direito
conquistado de normas de higiene, saúde e segurança no ambiente de trabalho,
pois os intervalos são destinados a recuperação física e psíquica do
trabalhador, especialmente neste caso, onde o motorista deve manter a atenção
usando todos os sentidos humanos para evitar acidentes.
É até despiciendo alertar que uma jornada de 72 horas, com o veículo
em movimento mesmo não se estando na direção, é notadamente exaustiva ao
motorista, pois não terá a recuperação necessária para manter os reflexos
necessários para evitar acidentes, especialmente quando no transporte de
passageiros.
A fim de aclarar o tema perante Vossa Excelência, é sempre de bom
alvitre repisar que o art. 67 da CLT estabelece um repouso semanal de 24
(vinte e quatro) horas consecutivas de descanso, sendo que a súmula 110 do
TST, diz que não pode haver prejuízo das 11 (onze) horas consecutivas
estabelecido pelo art. 66 da CLT, de descanso interjornada, ou seja,
perfazendo um intervalo de 35 (trinta e cinco) horas de descanso. Se isso o é
para o trabalhador comum, quiçá para aqueles que laboram em condições
adversas.
É inegável que o inciso III do art. 235-E com a nova redação trazida
pelo art. 6° da Lei federal 13.103/15, fulmina também o comando emanado
do art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal.
6.3.5 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art.235-F
No que concerne ao presente dispositivo a alteração admite em qualquer
situação o regime de jornada de 12/36 horas, in verbis:
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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)

A jornada de 12 por 36 horas, surgiu a partir de uma necessidade de
atividades relacionadas a saúde e vigilância, através de interpretação
jurisprudencial, contudo sempre com critério de necessidade essencial destas
atividades. Veja Vossa Excelência que a redação do art. 235-F da Lei
12.619/2012, previa expressamente a hipótese como uma excepcionalidade
atribuindo-a apenas para “em razão da especificidade do transporte, de
sazonalidade ou de característica que o justifique”, in verbis:
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, em razão da especificidade do transporte, de sazonalidade ou de
característica que o justifique.

Contudo com a supressão dessa condição, nota-se uma nefasta
flexibilização que ensejará uma jornada mais extenuante, quando e onde não
cabe. Nesse sentido, o art. 235-F com a nova redação trazida pelo art. 6° da
Lei Federal n° 13.103/15, viola o art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal.
6.3.6 - Da alteração no art.235-G
A alteração formulada na Lei Federal n° 13.103/15 com o vitupério de
substituir o vernáculo "proibida", adotado na lei anterior, pela terminologia
"permitida", ocasionou uma severa prejudicialidade aos motoristas
profissionais, vide os textos abaixo:
Lei Federal n° 12.619/12
Art. 235-G. É proibida a remuneração do motorista em função da distância
percorrida, do tempo de viagem e/ou da natureza e quantidade de produtos
transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de
vantagem, se essa remuneração ou comissionamento comprometer a segurança
rodoviária ou da coletividade ou possibilitar violação das normas da presente
legislação.
Lei Federal n° 13.103/15
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.’

Diz-se isto, uma vez que a redação adotada pela Lei Federal n°
12.619/2012 tinha um caráter restritivo no comissionamento, enquanto o novel
vergastado tem caráter liberativo, o que de certo, favorecerá o excesso de
jornada e tempo de direção, comprometendo francamente a segurança do
motorista como dos demais usuários das vias.
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E mais, a permuta da terminologia "segurança rodoviária" prevista na
lei anterior para "segurança da rodovia", cria uma desarrazoada exclusão
conceito de segurança viária, elevada a política nacional por intermédio da EC
82 que aduziu o § 10 ao art. 144 da Constituição da República.
Isso porque na dicção da Lei Federal n° 9.503/97 (Lei de Trânsito) o
termo “rodovia” conceitua apenas "estradas rurais pavimentadas", enquanto o
termo rodoviária é mais amplo no aporte de significar “transporte feito por
estradas, rodovias, ruas e outras vias pavimentadas ou não”
Desse modo ao limitar a remuneração ou comissionamento, somente a
segurança da rodovia, o legislador ordinário criou uma limitação onde o
Legislador Constituinte Derivado não quis, em se tratando de segurança viária,
conceito mais amplo.
Nesse sentido, o art. 235-G com a nova redação trazida pelo art. 6° da
Lei Federal n° 13.103/15, não guarda conformidade com o disposto no art. 7º,
inciso XXII como também o § 10° do art. 144 da Constituição Federal.
6.4 - Da inconstitucionalidade da alteração promovida no art. 67-A do
CTB pelo art. 7º da Lei 13.103/15
Aqui como facilmente se pode observar com a inclusão do termo
“coletivo” no inciso I do art. 67-A do CTB, foram excluídos os motoristas dos
serviços de táxi, de locação de automóveis com motorista ou condutor e de
transporte especializado na locomoção de estudantes da rede pública ou
privado, conforme dispositivo:
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.

Ora, o Código Nacional de Transito - CTB, não se limita a essas
determinadas categorias, em contrário, trata-se de lei de alcance nacional que
disciplina as regras de segurança viária a todos indistintamente, agora erigida
sob preceito constitucional.
Corroborando com essa assertiva, o comando encartado no art. 103 do
CTB, ao predizer que "o veículo só poderá transitar pela via quando atendidos
os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em
normas do CONTRAN".
Da mesma forma, o inciso II do art. 105 do CTB, ao prever que “para os
veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros
com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro
mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador
instantâneo inalterável de velocidade e tempo”.

Pág. 41

Em que pesem as especificações de tais veículos a permanência do
termo coletivo no inciso I, impõe uma desarrazoada limitação que não guarda
conformidade com o disposto no art. 7º, inciso XXII da Constituição Federal.
6.5 - Da inconstitucionalidade da alteração promovida no art. 67-C do
CTB pelo art. 7º da Lei 13.103/15
Inicialmente vale repisar o referido dispositivo:
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.
§ 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.

Da mesma forma, que o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, a
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, tem sua aplicação nacional,
trazendo ambas as leis, dispositivos aplicáveis, tanto aos motoristas
autônomos, como aqueles que detêm vínculo de emprego.
Ocorre que o art. 71 da CLT, que regula o período de descanso de
forma geral, ressalte-se, não fazendo menção ao tipo de vínculo jurídico,
estatui que após 04 (quatro) horas de trabalho, o empregador é obrigado a
conceder um intervalo intrajornada de no mínimo 15 minutos e de no mínimo
1 (uma) hora, quando a jornada ultrapassar 6 (seis) horas diárias, vide
dispositivo:
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será,
no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um
intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.
§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.

Ora, diante das peculiaridades do labor do motorista profissional, não há
como negar que a CLT traz comando mais favorável ao trabalhador sem
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estabelecer criteriosamente o vínculo a que pertence e sem trazer a lume a
figura do fracionamento.
Tem-se que sob uma ótica teleológica, justamente diante de uma
profissão submetida as mais diversas intempéries como a do motorista
profissional, não poderia a lei, mesmo que específica, lhe ser menos favorável,
sob pena de ofender ao Princípio da Finalidade da lei.
E mais, não bastante, no § 3° há uma franca redução do período de
descanso ininterrupto e uma flexibilização do fracionamento desse descanso
aumentando o desgaste físico e mental do motorista, e, por conseguinte, o
risco de acidentes,
Comprovadamente por estudos científicos o intervalo interjornada tem a
função da recuperação fisiológica do trabalhador, o fracionamento do
intervalo impede esta recuperação gerando danos a saúde do motorista
profissional, além de potencializar riscos de acidente de trabalho, portanto
ferindo normas de saúde pública.
Nesse sentido, o dispositivo é inconstitucional, uma vez que viola o
disposto no inciso XXII do art. 7º, da Constituição Federal que prevê a
redução dos riscos inerentes ao trabalho.
6.6 - Da inconstitucionalidade do art. 9° da Lei Federal n° 13.0103/15
A proposta do caput do art. 9º da Lei Federal 13.103/15, exclui a
responsabilidade estabelecida pelo caput no art. 9º da Lei 12.619/2012, no que
concerne a responsabilidade do empregador ou tomador de serviço quanto as
condições sanitárias nos locais de espera e de descanso, transmuta-se num
retrocesso de direitos conquistados, na forma abaixo:
Lei Federal n° 12.619/2012
Art. 9o As condições sanitárias e de conforto nos locais de espera dos
motoristas de transporte de cargas em pátios do transportador de carga,
embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador
intermodal de cargas ou agente de cargas, aduanas, portos marítimos, fluviais e
secos e locais para repouso e descanso, para os motoristas de transporte de
passageiros em rodoviárias, pontos de parada, de apoio, alojamentos, refeitórios
das empresas ou de terceiros terão que obedecer ao disposto nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, dentre outras.

Lei Federal n° 13.103/15
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.
§ 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;
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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;
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.

A nova redação trazida pela Lei n° 13.103/15, em especial dos § § 3° e
4°, retira a responsabilidade direta do empregador ou do tomador de serviço,
na disponibilização de locais adequados para descanso e higiene, como
também, os desobriga em atender as normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego.
Da mesma forma, o texto do art. 9° da Lei Federal 13.103/15 suprimiu
os locais elencados na lei revogada, considerados como obrigatórios para
disponibilização da higiene, segurança e descanso dos motoristas, reduzindo a
obrigatoriedade dessas melhorias aos motoristas.
Veja Excelência, que mais uma vez, o texto vergastado traz um
acentuado retrocesso em relação as garantias de segurança e saúde do
trabalhador violando as prerrogativas encartadas no inciso XXII, do art. 7º da
Constituição Federal que prevê a “redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
6.7 - Da inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Federal n° 13.103/15 que
altera a Lei Federal n° 11.442/2007
A inclusão dos §3°, §4° e §5° no art. 4º da Lei 11.442/2007, se traduz
em vil tentativa de precarização das relações de trabalho, e, por conseguinte,
dos Direitos Trabalhistas, vide dispositivo:
Art. 15. A Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. 4° (...)
§ 3o Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em
regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de
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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
Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o
embarcador não caracterizarão vínculo de emprego." (NR)

É de sabença que o art. 3º da CLT estabelece que empregado é “toda
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador,
sob a dependência deste e mediante salário”.
Inclusive o parágrafo único do mesmo dispositivo, vai além, ao predizer
que “não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico e manual”.
Ora, diante de tais conceitos veiculados, tem-se que a figura do TAC
AUXILIAR, até em função da PRIMAZIA DA REALIDADE, não deveria de
plano ser considerado expressamente como uma atividade própria de
profissional autônomo.
Isso porque diante da necessária subordinação técnica aqui verificada,
salta aos olhos que, ao menos com o Transportador Autônomo de Cargas,
haverá uma relação empregatícia, podendo ser estendida ao principal tomador
de serviços.
Até porque mesmo que a interpretação fosse exegética, o Principio da
Norma Mais Favorável, aplicado ao Direito do Trabalho, estabelece que a
regra mais benéfica ao trabalhador seja aplicada.
Nesse sentido, o TAC - AUXILIAR é reconhecidamente um trabalhador
que vive em condição de dependência, pois não é proprietário do veículo e tão
pouco sócio nos lucros, sendo em todos os seus termos, um trabalhador em
com subordinação jurídica e, portanto, vínculo de emprego.
A mesma interpretação se tem em relação a nova redação dada ao § 5°
do art. 4º da Lei 11.442/2007, ao prever que as relações decorrentes do
contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu
Auxiliar, ou, entre o transportador autônomo e o embarcador não
caracterizarão vínculo de emprego.”
Não há como afastar de forma generalizada por norma genérica a
caracterização do vínculo de emprego. Isso porque o art. 7° da Carta Magna
prevê em seu inciso I que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social, “a relação de emprego
protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
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complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros
direitos”.
Tem-se aqui, uma rede de prerrogativas erigidas no escopo de guarnecer
uma segurança jurídica a esses trabalhadores, tudo no contexto de alcançar o
desiderato das melhorias das condições sociais.
Diante disso, objetivar por intermédio de lei, desnaturar essa relação,
cuja proteção tem espeque constitucional na valoração do trabalho, dando-lhe
equivocados aspectos autônomos, é violar frontalmente a função do Trabalho
como primado da Ordem Social e do Estado Democrático de Direito, na forma
disposta no inc. IV do art. 1º, inciso I do art. 7° e 193 todos da Constituição da
República.
6.8 - Da inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Federal n° 13.103/15
A título de ilustração vale repisar o dispositivo atacado:
Ficam convertidas em sanção de advertência:
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
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
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.

O dispositivo é inconstitucional, isto porque o art. 150, II, da
Constituição da República, veda a União Federal a concessão de qualquer
tratamento desigual aos contribuintes, sob pena de violar o princípio da
impessoalidade e isonomia, vide dispositivo constitucional:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos;

A doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO 5 , em
valoroso ensinamento sobre o Princípio em questão, onde com o habitual
tirocínio exara que “Nele se traduz a idéia de que a administração tem que
tratar a todos sem discriminações benéficas ou detrimentosas. Nem
favoritismos nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades
pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação
administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de
5

Curso de Direito Administrativo, 19ª Edição, 2005, Edit. Malheiros, pág. 102
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qualquer espécie. O princípio em causa não é senão o próprio princípio da
igualdade ou isonomia. Esta consagrado explicitamente no art. 37, caput, da
Constituição. Além disso, assim como “todos são iguais perante a lei” (art.
5°, caput) a fortiori teriam de sê-lo perante a Administração”
Diante desse fundamento, tem-se que ao adotar a conversão benéfica
aos infratores aqui beneficiados, em prejudicialidade as empresas e
profissionais autônomos que cumpriram a legislação ou até mesmo os que a
contento recolheram as multas aplicadas é desconsiderar o princípio da
IGUALDADE encartado no caput do art. 5º da Carta Magna.
6.9 - Da violação aos termos da Convenção n° 155 da Organização
Internacional do Trabalho – OIT
Por derradeiro, como já visto alhures, na dicção do § 2º do art. 5º da
Carta da República "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte".
É dever argumentar que o Brasil é signatário da Convenção n° 155 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT, que trata da SEGURANÇA E
SAÚDE DOS TRABALHADORES, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 2,
de 17.3.92, ratificada em 18 de maio de 1992; e promulgada pelo Decreto n.
1.254, de 29.9.94, que em seus artigos assim prevê:
Art. 3 — Para os fins da presente Convenção:
c) a expressão ‘local de trabalho’ abrange todos os lugares onde os trabalhadores
devem permanecer ou onde têm que comparecer, e que estejam sob o controle,
direto ou indireto, do empregador;
e) o termo ‘saúde’, com relação ao trabalho, abrange não só a ausência de
afecções ou de doenças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a
saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e a higiene no
trabalho.
Art. 13 — Em conformidade com a prática e as condições nacionais deverá ser protegido,
de conseqüências injustificadas, todo trabalhador que julgar necessário interromper uma
situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolve um perigo
iminente e grave para sua vida ou sua saúde.

Art. 14 — Medidas deverão ser adotadas no sentido de promover, de maneira
conforme à prática e às condições nacionais, a inclusão das questões de
segurança, higiene e meio ambiente de trabalho em todos os níveis de ensino e
de treinamento, incluídos aqueles do ensino superior técnico, médico e
profissional, com o objetivo de satisfazer as necessidades de treinamento de todos
os trabalhadores.
Art. 16 — 1. Deverá ser exigido dos empregadores que, na medida que for
razoável e possível, garantam que os locais de trabalho, o maquinário, os
equipamentos e as operações e processos que estiverem sob seu controle são
seguros e não envolvem risco algum para a segurança e a saúde dos
trabalhadores.
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Art. 17 — Sempre que duas ou mais empresas desenvolverem simultaneamente
atividades num mesmo local de trabalho, as mesmas terão o dever de colaborar
na aplicação das medidas previstas na presente Convenção.
Art. 19 — Deverão ser adotadas disposições, em nível de empresa, em virtude das
quais:
b) os representantes dos trabalhadores na empresa cooperem com o empregador
no âmbito da segurança e higiene do trabalho;

É de fácil compreensão que os termos da Lei da Lei Federal 13.103/15,
divorciam-se da política de proteção a segurança e saúde do trabalhador
adotada na Convenção OIT n° 155, violando por conseguinte os termos do §
2º do art. 5º da Constituição da República.
7 – Da correta interpretação do Texto Constitucional
Todo o raciocínio esposado na presente peça tem como balaústre o
entendimento de que a exegese de preceito inscrito na Constituição da
República, muito mais do que simplesmente razoável, deve necessariamente
ser a juridicamente correta. Filiada à lógica jurídica aventada, a lição do
Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, em seu Curso de Direito
Constitucional Positivo, 22ª Edição, em fl. 45, onde preleciona:
“A rigidez constitucional decorre da maior dificuldade para
sua modificação do que para a alteração das demais normas
jurídicas da ordenação estatal. Da rigidez emana, como
primordial conseqüência, o princípio da supremacia da
constituição que, no dizer de Pinto Ferreira, “é reputado como
pedra angular, em que se assenta o edifício do moderno direito
político”. Significa que a Constituição se coloca no vértice do
sistema jurídico do país, a que confere validade e, que todos os
poderes estatais são legítimos na medida em que ela os
reconheça e na proporção por ela distribuídos. É enfim, a lei
suprema do Estado, pois é nela que se encontram a própria
estrutura deste e a organização de seus órgãos; é nela que se
acham as normas fundamentais de Estado, e só nisso se notará
sua superioridade em relação às demais normas jurídicas”
8 - Conclusão
Diante da exauriente argumentação, cunha-se de imediato a
desconformidade do texto da Lei Federal n° 13.103/15 em relação a Ordem
Constitucional, em especial de seus artigos 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 15, 22, por
violarem expressamente os comandos emanados do art. 1º (incisos III e IV),
art. 5º (caput, inciso XIII, § 2°) art. 7º (incisos VI, XIII, XV, XXII e XXXIV),
§ 10º do art. 144, art. 150 (caput e inciso II), art. 170 (caput), art. 193 (caput)
todos da Carta da República, bem como os artigos 3°, 14, 16, 17 e 19
da Convenção n° 155° da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que
traduzem
os
Princípios
da
DIGNIDADE
DA
PESSOA
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HUMANA, VALORES SOCIAIS DO TRABALHO, IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL, LEGALIDADE,
FINALIDADE SOCIAL DA LEI,
IMPESSOALIDADE, IGUALDADE, DA ORDEM ECONÔMICA e da
ORDEM SOCIAL.
Desse modo, deve a Lei Federal n° 13.103/15 ter sua
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA e DECLARADA, bem
como a REPRISTINAÇÃO dos dispositivos da Lei Federal n° 12.619/12, na
esteira de entendimento já esposado por essa Excelsa Corte nos julgados
abaixo:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI Nº 8.870/1994.
REPRISTINAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
CARÁTER
INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A declaração de
inconstitucionalidade tem efeitos repristinatórios, porquanto fulmina a
norma desde o seu surgimento. Ante a nulidade do dispositivo que
determinava a revogação de norma precedente, torna-se novamente
aplicável a legislação anteriormente revogada. A controvérsia acerca do
correto regime a ser aplicado à agravante, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da Lei nº 8.870/1994, demanda o reexame da
legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase
processual. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 602277
AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-032015 PUBLIC 16-03-2015)
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário.
Pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a
redação dada pela Lei nº 9.876/99. Declaração de inconstitucionalidade.
Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se
justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à
ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem
específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria
em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores
que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se
primazia à Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a
controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito
repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5.
Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
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DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 1.
REPRISTINAÇÃO DA LEI N. 9.311/1996. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.031. 2. PRAZO RECURSAL DA
FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL: JUNTADA AOS AUTOS DO
MANDADO DE INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. (RE 595852 ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-042 DIVULG 02-03-2011
PUBLIC 03-03-2011 EMENT VOL-02475-02 PP-00440)
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO.
IMPEDIMENTO
OU
AFASTAMENTO
DE
GOVERNADOR OU VICE-GOVERNADOR. OFENSA AOS ARTIGOS
79 E 83 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
"ACEFALIA"
NO
ÂMBITO
DO
PODER
EXERCUTIVO.
PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. A
ausência do Presidente da República do país ou a ausência do Governador
do Estado do território estadual ou do país é uma causa temporária que
impossibilita o cumprimento, pelo Chefe do Poder Executivo, dos deveres
e responsabilidades inerentes ao cargo. Desse modo, para que não haja
acefalia no âmbito do Poder Executivo, o presidente da República ou o
Governador do Estado deve ser devidamente substituído pelo vicepresidente ou vice-governador, respectivamente. Inconstitucionalidade do
§ 5º do art. 59 da Constituição do Estado do Maranhão, com a redação
dada pela Emenda Constitucional Estadual 48/2005. Em decorrência do
princípio da simetria, a Constituição Estadual deve estabelecer sanção para
o afastamento do Governador ou do Vice-Governador do Estado sem a
devida licença da Assembléia Legislativa. Inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 62 da Constituição maranhense, com a redação
dada pela Emenda Constitucional Estadual 48/2005. Repristinação da
norma anterior que foi revogada pelo dispositivo declarado
inconstitucional. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 3647, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado em 17/09/2007, DJe-088 DIVULG 15-05-2008 PUBLIC 16-052008 EMENT VOL-02319-02 PP-00406 RTJ VOL-00209-01 PP-00107)

9 - Da fundamentação para concessão de decisão liminar
O comando normativo emanado do § 3º do artigo 10 da Lei Federal
n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, combinado com o art. 170, do
Regimento Interno dessa Excelsa Corte, estabelece que presentes os requisitos
necessários, admite-se a concessão de medida liminar para assegurar a
manutenção e incolumidade da Ordem Jurídica.
Nesse exato sentido, releva considerar que a fumaça do bom Direito se
encontra mais que suficientemente demonstrada, por força dos fundamentos
constitucionais aqui invocados, consagrada na Ordem Jurídica, e, no respeito
aos Princípios Constitucionais que lhe guarnecem.
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No que concerne a urgência da tutela, vê-se que presente, ao que resulta
da malsinada precarização das condições de segurança, saúde e higiene, dos
MOTORISTAS PROFISSIONAIS, ocasionada pela nova Lei Federal
n° 13.103/15.
Desse modo, com espeque na dicção do § 2º do art. 11 da Lei Federal
n° 9868, de 10 de novembro de 1999, cujas exigências são consolidadas no
patente fumus boni juris e no periculum in mora, apresenta-se imperativa a
concessão de medida liminar, para suspender ex nunc a eficácia da Lei Federal
n° 13.103/15, repristinando assim os dispositivos dos textos revogados, em
especial da Lei Federal n° 12.619/12, como visto mais afeiçoada aos
princípios aqui vindicados e menos lesiva às condições de segurança, higiene
e saúde do MOTORISTA PROFISSIONAL, até o julgamento definitivo da
presente demanda.
10 - Do pedido
Por todo o exposto requer:
a) Com fulcro no § 3° do art. 10 da Lei Federal n° 9.868/1999
seja concedida liminar, suspendendo a eficácia ex nunc da Lei
Federal n° 13.103/15, conforme fundamentação esposada no
item 9 da presente peça, repistinando os dispositivos da Lei
Federal n° 12.619/12;
b) A notificação do Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para
se manifestar sobre o mérito incutido na presente peça de
ingresso, no prazo de quinze dias, nos termos do Art. 8º da Lei
n. 9.868/99 e da exigência constitucional do art. 103, § 3º;
c) A notificação do Ministério Público Federal para atuar no
feito consoante previsão legal;
d) A procedência dos pedidos de mérito, para que seja
reconhecida a desconformidade do texto da Lei Federal n°
13.103/15 em relação a Ordem Constitucional, em especial de
seus artigos 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 15, 22, por violarem
expressamente os comandos emanados do art. 1º (incisos III e
IV), art. 5º (caput, inciso XIII, § 2°) art. 7º (incisos VI, XIII,
XV, XXII e XXXIV), art. 144(§ 10º e inciso I), art. 150 (caput
e inciso II), art. 170 (caput), art. 193 (caput) todos da Carta da
República, bem como os artigos 3°, 14, 16, 17 e 19
da Convenção n° 155° da Organização Internacional do
Trabalho – OIT, que traduzem os Princípios da DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA, VALORES
SOCIAIS DO
TRABALHO,
IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL,
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LEGALIDADE,
FINALIDADE SOCIAL DA LEI,
IMPESSOALIDADE,
IGUALDADE,
DA
ORDEM
ECONÔMICA e da ORDEM SOCIAL;
e) Havendo a procedência do pedido seja determinada a
REPRISTINAÇÃO dos termos da Lei Federal n° 12.619/12;
f) Protesta pela produção de provas porventura admitidas na
forma, do art. 9º, §§ 1º e 3º da Lei 9.868/99, em especial,
audiência pública a ser marcada por Vossa Excelência;
g) Todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. ULISSES
RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF nº 968.
Dá-se a causa, para efeitos fiscais e de alçada o valor de R$ 1.000,00
(Hum mil reais)
Termos em que pede deferimento.
Brasília, 20 de maio de 2015.

Thais Maria Silva Riedel de Resende
OAB/DF 20.001

Luiz Felipe Buaiz Andrade
OAB/DF n° 24.775
Digitally signed by CARLOS HERNANI DINELLY FERREIRA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR ARPEN SP,
ou=Assinatura Tipo A3, ou=0004727365, ou=ADVOGADO,
ou=5022448, cn=CARLOS HERNANI DINELLY FERREIRA,
email=carlos.hernani@riedel.com.br
Date: 2015.05.20 16:43:33 -03'00'

Carlos Hernani Dinelly Ferreira
OAB/DF 19.804
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6.3.2.5 - Da alteração no paragrafo 12º do art.235-C - pág. 33;
6.3.2.6 - Da alteração no paragrafo 13º do art.235-C - pág. 34
6.3.3 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art.235-D - pág. 34
6.3.4 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art.235-E - pág. 38
6.3.5 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art.235-F - pág. 38;
6.3.6 - Da inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Federal n° 13.103/15 na
alteração do art.235-G - pág. 39;
6.4 - Da inconstitucionalidade da alteração promovida no art. 67-A do CTB pelo
art. 7º da Lei 13.103/15 - pág. 40;
6.5 - Da inconstitucionalidade da alteração promovida no art. 67-C do CTB pelo
art. 7º da Lei 13.103/15 - pág. 41;
6.6 - Da inconstitucionalidade do art. 9° da Lei Federal n° 13.0103/15 - pág. 42;
6.7 - Da inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Federal n° 13.103/15 que altera a
Lei Federal n°11.442/2007 - pág. 43;
6.8 - Da inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Federal n° 13.103/15 - pág. 45;
6.9 - Da violação aos termos da Convenção n° 155 da Organização Internacional
do Trabalho – OIT - pág. 46;
7 – Da correta interpretação do Texto Constitucional - pág. 47;
8 - Conclusão - pág. 47;
9 - Da fundamentação para concessão de decisão liminar- pág. 49;
10 - Do pedido - pág. 50.

