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Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

1. Têm causa de pedir aberta os processos de controle concentrado
de constitucionalidade, de modo que a validade de dispositivos não
impugnados especificamente pode ser apreciada pelo tribunal,
desde que tenham relação de complementaridade normativa com
aqueles atacados de forma fundamentada. Não se deve conhecer,
porém, ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra outros
dispositivos sem essa relação, se quanto a eles a petição inicial é desprovida de fundamentação.
2. Não comporta conhecimento ADI que tenha como objeto
omissão constitucional e violação a norma infraconstitucional.
3. O frete rodoviário brasileiro é um dos menores do mundo (pesquisa CNT/COPPEAD), compromete a saúde do setor e dificulta
o crescimento de outros modelos de transporte. Jornadas de trabalho excessivas são uma das causas do baixo valor do frete. O transporte rodoviário de cargas no País tornou-se dependente de
jornadas excessivas de trabalho dos motoristas, as quais resultam de:
(a) baixa remuneração, (b) pagamento de salário por produção
(com comissionamento) e (c) ausência de controle da jornada de
trabalho. Motoristas profissionais submetem-se a extensas jornadas
em busca de melhor remuneração, o que gera consequências danosas para si e demais usuários de rodovias, na forma de risco elevado
e evitável de acidentes. Excesso sistemático de jornada de trabalho
no transporte de cargas tem sido determinante de alto índice de
consumo de drogas ilícitas por motoristas profissionais.
4. Segundo diversas pesquisas (USP, UFSC etc.), alimentação incorreta e inadequada, locais inseguros para dormir, ausência de sanitários higienizados, trabalho isolado, sedentarismo e problemas da
organização do trabalho caracterizam motoristas de caminhão
como trabalhadores com alto risco de sofrer acidentes. Indivíduos
que trabalham sob muita tensão são os mais propensos a alcoolismo, como é o caso dos motoristas de caminhão e de ônibus. A
extensa jornada de trabalho a que se submetem conduz a privação
crônica de sono e a baixo nível de alerta e eleva o risco de acidentes de trânsito, especialmente de motoristas que dirigem em ambos
os turnos. A maioria desses trabalhadores apresenta alta prevalência
de vida sedentária, hábitos alimentares inadequados e tabagismo,
conhecidos fatores de risco para patologias cardiovasculares, como
hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia e coronariopatias.
Evidências crescentes demonstram que “motoristas apresentam
risco aumentado de desenvolver distúrbios cardiovasculares, gas-
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trintestinais, de sono e psíquicos”. Há conexão entre superjornadas
praticadas por motoristas rodoviários brasileiros, pouca disponibilidade de tempo para sono e alto índice de consumo de anfetaminas
e outras drogas estimulantes (Univ. Est. Londrina, Univ. Est. Ponta
Grossa, Unicamp etc.).
5. São inconstitucionais a prorrogação habitual de jornada de trabalho e a prorrogação de jornada diária por negociação coletiva,
autorizadas pelo art. 235-C, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na redação do art. 6o da Lei 13.103/2015. Ao “normalizar” por habitualidade o serviço prestado além da jornadapadrão de 8 horas e ao permitir extensão da jornada por negociação, o dispositivo viola a Constituição da República (CR), pois
institui jornada “normal” de 10 ou até 12 horas diárias (68 horas
semanais), em burla ao limite constitucional. Afronta normas constitucionais (arts. 1o, III, 6o, 7o, XIII e XXII, 144, § 10, 196, 217, § 3o,
227) e internacionais de proteção à dignidade humana, à segurança
viária e ao trabalho (Declaração Universal dos Direitos do Homem, Convenção Americana sobre Direitos Humanos [CADH, ou
Pacto de São José da Costa Rica], Protocolo Adicional à CADH
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), Convenções 153 e 155 da Organização Internacional do Trabalho [OIT]), nas dimensões dos direitos a saúde,
repouso, lazer e convivência social e familiar.
6. Afrontam a segurança rodoviária, que é valor constitucional,
normas como o art. 235-C, caput, da CLT, por ignorar os limites de
condução biologicamente toleráveis ao trabalhador, fomentar exigência de trabalho além de suas capacidades físicas e mentais, favorecer condições que ensejam uso de drogas estimulantes e elevar
riscos de acidentes de trânsito causados por fadiga e deterioração
das condições físicas e psíquicas desses profissionais, “com aumento
da mortalidade por causas violentas, produção de sequelas, absenteísmo por motivo de doença e recuperação de traumas, exaustão e
dependência química dos motoristas” (Ministério da Saúde).
7. Viola as mesmas normas constitucionais e internacionais a permissão de jornada negociada para transporte de cargas vivas e perecíveis, sem limite temporal, do art. 235-D, § 8o, da CLT, inserido
pela Lei 13.103/2015. A norma legal flexibiliza direitos de indisponibilidade absoluta (dignidade, saúde e segurança de motoristas e
usuários de rodovias) e submete-os unicamente a imperativos da
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atividade econômica. Esvazia o conteúdo de direitos fundamentais
e viola a proporcionalidade.
8. Fere a Constituição o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto em
que alterou o art. 235-C, §§ 1o, 8o e 9o, da CLT e nele inseriu o
§ 12, para tratar do tempo de espera, por a) desconsiderá-lo como
jornada de trabalho e não o admitir como jornada extraordinária,
mesmo quando houver movimentação de veículo; b) permitir que
motoristas sejam obrigados a permanecer indefinidamente à disposição do empregador, mesmo após longa jornada de condução, sem
que esse tempo seja considerado trabalho efetivo, podendo afetar o
direito a descanso semanal remunerado; c) reduzir o valor da indenização do tempo de espera de 130% para 30% do salário-hora,
sem reflexo nos demais direitos trabalhistas; d) permitir trabalho
em tempo integral, inclusive noturno, e, ao negar ao tempo de espera o caráter de “trabalho efetivo”, atribuindo-lhe indenização ou
remuneração em valor fixo diário, afastar a incidência do adicional
noturno previsto na Constituição e nas leis; e) não estarem sujeitas
à redução de cômputo da hora noturna. Tempo de espera é instituto do transporte de cargas, inaugurado pela Lei 12.619/2012, e
corresponde ao período em que motoristas permanecem em filas
aguardando embarque ou desembarque de cargas, no embarcador
ou destinatário ou em postos de fiscalização. A disciplina da Lei
13.103/2015 agride os arts. 1o, III e IV; 5o, XIII; 7o, caput e I, III, IV,
VI, VII, VIII, IX, XIII, XVI, XVII, XXII e XXXIV; 170 e 193 da
CR e o art. 3, itens 1 e 8, da Convenção 171 da OIT.
9. É inconstitucional o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto em
que alterou o art. 235-C, § 13, da CLT, para prever inexistência de
horário de início e término da jornada de trabalho dos motoristas
rodoviários. A norma enseja a possibilidade de que: a) motoristas
sejam convocados a qualquer momento para iniciar jornada de trabalho, em período diurno ou noturno, em turnos regulares ou alternados, de dia ou à noite; b) se exija do profissional que usufrua
do intervalo interjornada para sono em qualquer período do dia
ou da noite, de forma fixa ou alternada. Pesquisas demonstram que
trabalhar em turnos alternados causa diversas consequências nocivas ao indivíduo. A norma viola o art. 7o, XXII, da CR, por sujeitar
o profissional a riscos incompatíveis com a condição humana, e o
art. 144, § 10, da CR, que define a segurança viária como direito
coletivo, por associar a ausência de horários fixos de trabalho – e a
possibilidade de alternância de turnos – às extensas jornadas per-
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mitidas a motoristas rodoviários, acentuando riscos de acidentes de
trânsito.
10. Afronta o art. 7o, XIII e XXII, e art. 144, § 10, da CR o art. 6o
da Lei 13.103/2015, no ponto em que insere o § 6o no 235-D da
CLT, ao permitir inobservância “justificada” não excepcional do limite de jornada, quando a) o motorista trafegue por local inseguro,
inviabilizando parada imediata para o intervalo interjornada do art.
235-C, § 3o, da CLT, e b) terminada a jornada normal, o motorista
deva dirigir pelo tempo necessário até chegar ao destino. Não há
nessas situações traço de excepcionalidade que justifique afastar a
regra constitucional, pois são plenamente previsíveis no transporte
rodoviário.
11. Inconstitucionalidade semelhante atinge, por arrastamento, o
art. 235-D, § 6o, da CLT e o art. 67-C, § 2o, do CTB, inserido pela
Lei 13.103/2015 e destinado ao motorista rodoviário autônomo
de transporte de cargas. Consoante as normas, inobservância justificada do tempo de direção somente caberá quando “não haja comprometimento da segurança rodoviária”. Isso constitui contradição
em termos, pois condução por tempo indefinido constitui, por si,
fator de risco à segurança rodoviária.
12. É inconstitucional o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto em
que altera o art. 235-G da CLT, ao permitir remuneração de motoristas em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou
da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem (remuneração por comissionamento ou por produção, conhecida
como salário por unidade de obra). Ao abolir o caráter restritivo da
remuneração por comissionamento da legislação precedente, a
norma viola o art. 7o, XXII, e 144, § 10, da CR, por fomentar excesso temerário de jornada e de tempo de direção e comprometer
a segurança de motoristas e usuários de vias públicas.
13. Viola a CR a redução negociada do intervalo intrajornada no
transporte coletivo urbano de passageiros. O art. 4o da Lei
13.103/2015, que alterou o art. 71, § 5o, da CLT, franqueia redução
do intervalo intrajornada de empregados motoristas, cobradores,
fiscais de campo e afins, por negociação coletiva, sem garantia de limite mínimo, enseja estipulação negociada de intervalos irrisórios,
incompatíveis com sua finalidade profilática de doenças e acidentes
de trabalho. A CR tutela o direito a intervalos de repouso, como
desdobramento do direito a limitação do tempo de trabalho (art.
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7o, XIII), combinado com o direito a redução dos riscos inerentes
ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art.
7o, XXII). A permissão da norma de redução negociada do intervalo intrajornada possibilita sua estipulação em patamar irrisório e
inútil para promover recuperação das energias físicas e mentais do
trabalhador e para sua alimentação adequada, com esvaziamento de
eficácia das normas constitucionais de proteção e de normas internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. A proteção ao intervalo intrajornada é dotada de indisponibilidade, por sua relevância
para a saúde dos trabalhadores (súmula 437 do TST). A norma
afronta também o art. 7, d, do Pacto de São José da Costa Rica, e o
art. 5, b, da Convenção 155 da OIT.
14. Ferem a CR as normas da Lei 13.103/2015 que autorizam redução de intervalos para descanso e elevação do período de sono
com veículo em movimento, em dupla de motoristas, por gerar insegurança rodoviária, agravo à saúde e retrocesso social. Além de
agravo patrimonial, pela redução do valor relativo da força de trabalho, a lei afetou a proteção à saúde e segurança, com aumento de
jornada acima do limite diário de 9 horas internacionalmente considerado razoável para o setor (Convenção 156 da OIT e Regulamento 561/2006), acumulação de trabalho em semanas
consecutivas sem descanso semanal (CLT, art. 235-D, caput) e trabalho extrajornada em regime de tempo de espera. Essas circunstâncias favorecem permanente estado de debilitação física e psíquica,
que aumenta riscos de adoecimento e de acidentes por erro humano. A redução de intervalos e a elevação de períodos de repouso
com veículo em movimento acirram esses riscos e regridem nas
condições de saúde e segurança dos trabalhadores, alcançadas com
a Lei 12.619/2012. Promovem retrocesso social também da segurança pública rodoviária, em violação do direito fundamental do
art. 144, § 10, da CR.
15. A Lei 13.103/2015 incorre em ofensa à proporcionalidade e
em desvio de finalidade legislativa, pois, a pretexto de “disciplinar a
jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional”, direitos sociais inscritos no art. 7o, XIII, XV, XVI e XII, da
CR e não obstante o dever estatal de proteção desses direitos pela
cláusula de progressividade do caput do dispositivo, promoveu intensa elevação de jornada e redução de intervalos, de forma desarrazoada, impondo à sociedade o alto custo social e econômico de
adoecimentos profissionais e acidentes de trânsito, com vítimas entre profissionais e usuários do sistema rodoviário nacional.
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16. Afronta o art. 7o, XV e XXII, da CR e o art. 2, I, da Convenção 14 da OIT o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto em que altera o art. 235-D, caput, da CLT, e nele insere os §§ 2o e 4o, para
permitir acumulação e fracionamento de repousos semanais remunerados e sua concessão no interior de veículo ou em outro local
inadequado. Além da acumulação de descansos, vedada pela natureza semanal do repouso, a norma submete essa possibilidade de
acumulação à exclusiva potestade empresarial, independentemente
de critério objetivo ou razão de força maior.
17. Empregadores do setor de transporte rodoviário, como quaisquer outros, são obrigados a conceder a seus empregados os repousos previstos na legislação, em horários e locais adequados ao
disposto na Norma Regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que prevê medidas de conforto e higiene
em sanitários (24.1), vestiários (24.2), refeitórios (24.3), cozinhas
(24.4) e alojamentos (24.5). Cabe interpretação conforme a Constituição para o art. 9o, § 4o, da Lei 13.103/2015, a fim de reconhecer que esse dever decorre de interpretação sistemática do direito
fundamental à saúde e segurança dos trabalhadores (CR, art. 7 o,
XXII), com o direito social à saúde, a todos destinado (arts. 6o e
194 da CR), e com o direito à segurança viária (art. 144, § 10, da
CR).
18. Não anula a possibilidade de se detectarem as condições fáticas
caracterizadoras de relação de emprego, previstas nos arts. 2o e 3o da
CLT, o art. 15 da Lei 13.103/2015, no ponto em que inseriu os
§§ 3o a 5o no art. 4o da Lei 11.442/2007, para instituir vedação de
vínculo de emprego entre transportador autônomo de cargas e
transportador autônomo auxiliar. Ao afastar peremptoriamente a
possibilidade de caracterizar vínculo de emprego, o art. 4o, §§ 1o, 3o
e 5o, e o art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei 11.442/2007 afrontam o art. 7o, I, da CR, e violam o valor social do trabalho como
fundamento da República (art. 1o, IV), a valorização do trabalho
humano como fundamento da ordem econômica (art. 170) e o
primado do trabalho como base da ordem social (art. 193). Cabe
interpretação conforme a Constituição, para compatibilizar com
ela os dispositivos.
19. Parecer por: a) concessão de medida cautelar; b) realização de
audiência pública; c) intimação da requerente para regularizar a representação; d) conhecimento parcial da ação e, nessa parte, procedência parcial do pedido, com declaração de inconstitucionalidade,
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fixação de interpretação conforme a Constituição e efeito repristinatório, nos termos especificados no parecer.
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1. RELATÓRIO
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido
de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT) em face da Lei
(federal) 13.103, de 2 de março de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista e altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro), e a Lei 11.442, de 5 de janeiro de 2007
(empresas e transportadoras autônomas de cargas), para disciplinar
a jornada de trabalho e o tempo de direção de motoristas profissi-
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onais. A lei atacada revogou dispositivos da Lei 12.619, de 30 de
abril de 2012, entre outras providências.
A lei possui este teor:
Art. 1º É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata
esta Lei os motoristas de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas
seguintes atividades ou categorias econômicas:
I – de transporte rodoviário de passageiros;
II – de transporte rodoviário de cargas.
Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais de que trata
esta Lei, sem prejuízo de outros previstos em leis específicas:
I – ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, preferencialmente mediante cursos técnicos e especializados previstos no inciso IV do art. 145 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, normatizados pelo Conselho Nacional de
Trânsito – CONTRAN, em cooperação com o poder público;
II – contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
com atendimento profilático, terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais os acometam;
III – receber proteção do Estado contra ações criminosas
que lhes sejam dirigidas no exercício da profissão;
IV – contar com serviços especializados de medicina ocupacional, prestados por entes públicos ou privados à sua escolha;
V – se empregados:
a) não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou
a desídia do motorista, nesses casos mediante comprovação,
no cumprimento de suas funções;
b) ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira
fidedigna mediante anotação em diário de bordo, papeleta
ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos
instalados nos veículos, a critério do empregador; e
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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 ([...]) vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 3º Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é assegurado o pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual e federal, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, podendo ser realizados convênios
com entidades privadas para o cumprimento da obrigação.
Art. 4º O § 5º do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 71.........................................................................
§ 5º O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido
e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1º poderá
ser fracionado, quando compreendidos entre o término
da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo
coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em
virtude das condições especiais de trabalho a que são
submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de
veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e
concedidos intervalos para descanso menores ao final
de cada viagem.” (NR)
Art. 5º O art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de lo de maio de 1943,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 168......................................................................
Art. 6º A Seção IV-A do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovado pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Título III
...................................................................................
Capítulo I
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...................................................................................
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 nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 –
Código de Trânsito Brasileiro;
...................................................................................
VII – submeter-se a exames toxicológicos com janela
de detecção mínima de 90 ([...]) 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 ([...]) anos e 6 ([...]) meses,
podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 ([...]) 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 ([...]) horas, admitindo-se a sua
prorrogação por até 2 ([...]) horas extraordinárias ou,
mediante previsão em convenção ou acordo coletivo,
por até 4 ([...]) horas extraordinárias.
§ 1º Será considerado como trabalho efetivo o tempo
em que o motorista empregado estiver à disposição do
empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera.
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§ 2º Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 ([...]) hora para refeição,
podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido
pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do
motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71
desta Consolidação.
§ 3º Dentro do período de 24 ([...]) horas, são asseguradas 11 ([...]) 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
([...]) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo
do remanescente dentro das 16 ([...]) horas seguintes
ao fim do primeiro período.
§ 4º Nas viagens de longa distância, assim consideradas
aquelas em que o motorista profissional empregado
permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e
de sua residência por mais de 24 ([...]) horas, o repouso
diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do
empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça
condições adequadas.
§ 5º As horas consideradas extraordinárias serão pagas
com o acréscimo estabelecido na Constituição Federal
ou compensadas na forma do § 2º do art. 59 desta
Consolidação.
§ 6º À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto
no art. 73 desta Consolidação.
...................................................................................
§ 8º São considerados tempo de espera as horas em
que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências
do embarcador ou do destinatário e o período gasto
com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados
como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias.
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§ 9º As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% ([...]) 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.
§ 11. Quando a espera de que trata o § 8º for superior a
2 ([...]) horas ininterruptas e for exigida a permanência
do motorista empregado junto ao veículo, caso o local
ofereça condições adequadas, o tempo será considerado
como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os §§ 2º e 3º, sem prejuízo do disposto no § 9º.
§ 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá
realizar movimentações necessárias do veículo, as quais
não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de
8 ([...]) horas ininterruptas aludido no § 3º.
§ 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho
do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos.
§ 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações
em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e
meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados
pelo Contran, até que o veículo seja entregue à empresa.
§ 15. Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados
a distância, a critério do empregador, facultando-se a
anexação do documento original posteriormente.
§ 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante
empregado nas operações em que acompanhe o motorista.’ (NR)
‘Art. 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 ([...]) dias, o repouso semanal será de
24 ([...]) horas por semana ou fração trabalhada, sem
prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 ([...]) horas, totalizando 35 ([...]) horas, usufruído no retorno do
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motorista à base ([...]) 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 ([...]) períodos, sendo um destes de, no mínimo,
30 ([...]) 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 ([...]) 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 ([...])
motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de
repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 ([...]) horas
consecutivas fora do veículo em alojamento externo
ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a
cada 72 ([...]) 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
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elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a
um local seguro ou ao seu destino.
§ 7º Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde
ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento
para gozo do intervalo de repouso diário previsto no
§ 3º do art. 235-C, esse tempo será considerado como
tempo de descanso.
§ 8º Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro
poderão ser aplicadas regras conforme a 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 nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, em
períodos de no mínimo 5 ([...]) minutos;
II – será assegurado ao motorista intervalo mínimo de
1 ([...]) hora para refeição, podendo ser fracionado em
2 ([...]) períodos e coincidir com o tempo de parada
obrigatória na condução do veículo estabelecido pela
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5º do art. 71 desta
Consolidação;
III – nos casos em que o empregador adotar 2 ([...])
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 ([...]) horas, o repouso em alojamento externo
ou, se em poltrona correspondente ao serviço de leito,
com o veículo estacionado.
§ 1º (Revogado).
...................................................................................
§ 3º (Revogado).
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§ 4º (Revogado).
§ 5º (Revogado).
§ 6º (Revogado).
§ 7º (Revogado).
...................................................................................
§ 9º (Revogado).
§ 10. (Revogado).
§ 11. (Revogado).
§ 12. (Revogado).’ (NR)
‘Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 ([...]) horas de trabalho por
36 ([...]) horas de descanso para o trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação.’ (NR)
‘Art. 235-G. É permitida a remuneração do motorista
em função da distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou
qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a
violação das normas previstas nesta Lei.’ (NR)
‘Art. 235-H. (Revogado).’ (NR)
Art. 7º O Capítulo III-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“CAPÍTULO III-A
...................................................................................
Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais:
I – de transporte rodoviário coletivo de passageiros;
II – de transporte rodoviário de cargas.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).
§ 4º (Revogado).
§ 5º (Revogado).
§ 6º (Revogado).
§ 7º (Revogado).
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.............................................................................…’
(NR)
‘Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir
por mais de 5 ([...]) horas e meia ininterruptas veículos
de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de
transporte rodoviário de cargas.
§ 1º Serão observados 30 ([...]) minutos para descanso
dentro de cada 6 ([...]) 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
([...]) horas e meia contínuas no exercício da condução.
§ 1º-A. Serão observados 30 ([...]) minutos para descanso
a cada 4 ([...]) horas na condução de veículo rodoviário
de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e
o do tempo de direção.
§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o
tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o
atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.
§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24
([...]) horas, a observar o mínimo de 11 ([...]) horas de
descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º,
observadas no primeiro período 8 ([...]) horas ininterruptas de descanso.
§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o
destino.
§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do
veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias
subsequentes até o destino.
§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o
cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3º deste artigo.
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§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de
passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a
qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 6º.’ (NR)
....................................................................................
‘Art. 67-E. O motorista profissional é responsável por
controlar e registrar o tempo de condução estipulado
no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância.
§ 1º A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional
às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código.
§ 2º O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo
e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do
Contran.
§ 3º O equipamento eletrônico ou registrador deverá
funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados.
§ 4º A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo
inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.’
Art. 8º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 132.....................................................................
§ 2º 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.
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§ 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 ([...]) 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 ([...])
anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo
de 2 ([...]) anos e 6 ([...]) 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 ([...])
anos deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo
de 1 ([...]) ano e 6 ([...]) meses a contar da realização
do disposto no caput.
§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso
administrativo no caso de resultado positivo para o
exame de que trata o caput, nos termos das normas do
Contran.
§ 5º A reprovação no exame previsto neste artigo terá
como consequência a suspensão do direito de dirigir
pelo período de 3 ([...]) 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 Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943.
§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, nos
termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:
I – fixar preços para os exames;
II – limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e
III – estabelecer regras de exclusividade territorial.’
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“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 ([...]) meses, será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave.
§ 2º Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao
depósito, judicial ou administrativo, da multa.” (NR)
“Art. 259.....................................................................
§ 4º Ao condutor identificado no ato da infração será
atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do
serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a
utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de
longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo Contran a teor do art. 65 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.” (NR)
Art. 9º As condições de segurança, sanitárias e de conforto nos
locais de espera, de repouso e de descanso dos motoristas
profissionais de transporte rodoviário de passageiros e rodoviário de cargas terão que obedecer ao disposto em normas
regulamentadoras pelo ente competente.
§ 1º É vedada a cobrança ao motorista ou ao empregador pelo
uso ou permanência em locais de espera sob a responsabilidade de:
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I – transportador, embarcador ou consignatário de cargas;
II – operador de terminais de cargas;
III – aduanas;
IV – portos marítimos, lacustres, fluviais e secos;
V – terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários.
§ 2º Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais serão, entre outros, em:
I – estações rodoviárias;
II – pontos de parada 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.
Art. 10. O poder público adotará medidas, no prazo de até 5
([...]) anos a contar da vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art. 9º, especialmente:
I – a inclusão obrigatória de cláusulas específicas em contratos de concessão de exploração de rodovias, para concessões
futuras ou renovação;
II – a revisão das concessões de exploração das rodovias em
vigor, de modo a adequá-las à previsão de construção de pontos de parada de espera e descanso, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;
III – a identificação e o cadastramento de pontos de paradas
e locais para espera, repouso e descanso que atendam aos requisitos previstos no art. 9º desta Lei;
IV – a permissão do uso de bem público nas faixas de domínio
das rodovias sob sua jurisdição, vinculadas à implementação de
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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.
§ 1º A primeira relação dos trechos das vias referidas no caput será publicada no prazo de até 180 ([...]) dias a contar da
data da publicação desta Lei.
§ 2º As relações de trechos das vias públicas de que trata o
caput deverão ser ampliadas e revisadas periodicamente.
§ 3º Os estabelecimentos existentes nas vias poderão requerer no órgão competente com jurisdição sobre elas o seu reconhecimento como ponto de parada e descanso.
Art. 12. O disposto nos §§ 2º e 3º do art. 235-C do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 67-C do Capítulo
III-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
de Trânsito Brasileiro, produzirá efeitos:
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 ([...]) dias de sujeição do trecho ao disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, e na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, com 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 ([...]) dias de que tratam o art. 148-A da Lei nº
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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, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será
exigido:
I – em 90 ([...]) dias da publicação desta Lei, para a renovação e habilitação das categorias C, D e E;
II – em 1 ([...]) ano a partir da entrada em vigor desta Lei,
para a admissão e a demissão de motorista profissional;
III – em 3 ([...]) anos e 6 ([...]) meses a partir da entrada em
vigor desta Lei, para o disposto no § 2º do art. 148-A da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;
IV – em 2 ([...]) anos e 6 ([...]) 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 ([...]) anos a contar da publicação desta Lei, os seus efeitos dar-se-ão para todas as vias,
independentemente da publicação dos atos de que trata o
art. 11 ou de suas revisões.
Art. 15. A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 4º........................................................................
§ 3º Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro
profissional, assim denominado TAC – Auxiliar, não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego.
§ 4º O Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar
deverá contribuir para a previdência social de forma
idêntica à dos Transportadores Autônomos.’
§ 5º As relações decorrentes do contrato estabelecido
entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador não caracterizarão vínculo de emprego.’ (NR)
“Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas –
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TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em
conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro nacional, inclusive poupança, ou por outro
meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, à critério do
prestador do serviço.
...................................................................................
§ 7º As tarifas bancárias ou pelo uso de meio de pagamento eletrônico relativas ao pagamento do frete do
transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas – TAC correrão à conta do responsável pelo pagamento.” (NR)
Art. 11.........................................................................
§ 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo
de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 ([...])
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 ([...]) por tonelada/hora ou fração.
§ 6º A importância de que trata o § 5º será atualizada,
anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
§ 7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º, será
considerada a capacidade total de transporte do veículo.
§ 8º Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
§ 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a
comprovar o horário de chegada do caminhão nas 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% ([...]) do valor da carga.” (NR)
‘Art. 13-A. É vedada a utilização de informações de
bancos de dados de proteção ao crédito como meca-
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nismo de vedação de contrato com o TAC e a ETC
devidamente regulares para o exercício da atividade do
Transporte Rodoviário de Cargas.’
Art. 16. O art. 1º da Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985,
passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 1º Fica permitida, na pesagem de veículos de
transporte de carga e de passageiros, a tolerância máxima de:
I – 5% ([...]) sobre os limites de peso bruto total;
II – 10% ([...]) sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas.
Parágrafo único. Os limites de peso bruto não se aplicam aos locais não abrangidos pelo disposto no art. 2º
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
de Trânsito Brasileiro, incluindo-se as vias particulares
sem acesso à circulação pública.’ (NR)
Art. 17. Os veículos de transporte de cargas que circularem
vazios não pagarão taxas de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.
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 25m de comprimento,
sendo permitido a estes veículos autorização para transitar
em qualquer horário do dia.
Art. 21. Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 9º da Lei nº 12.619,
de 30 de abril de 2012.
Art. 22. Ficam convertidas em sanção de advertência:
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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 DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até a data da publicação desta Lei; e (Vide Decreto nº
8.433, de 2015)
II – as penalidades por violação do inciso V do art. 231 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até 2 ([...]) anos antes da entrada em
vigor desta Lei. (Vide Decreto nº 8.433, de 2015).

Sustenta a requerente violação aos arts. 1º, IV; 5º, XIII e § 2º;
7º,VI, XXII e XXXIV; 144, § 10; 150, II; 170 e 193, da Constituição da República. Alega, como argumento central, que diversas
alterações promovidas pela lei impugnada na Lei 12.619, de 30 de
abril de 2012, colidem com a finalidade de proteção da saúde e da
higidez física e mental dos motoristas profissionais e causam retrocesso social de direitos conquistados. Aduz que:
a) a Lei 13.103/2015 violaria a Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual dispõe sobre nor mas de segurança e saúde do trabalhador e, por conseguinte, o
art. 5º, § 2º, da Constituição da República;
b) os arts. 4º e 5º, ao permitirem redução do intervalo intrajornada e exigirem exame toxicológico apenas de motoristas profissionais, violariam os princípios da dignidade humana e da
impessoalidade e os valores sociais do trabalho;
c) o art. 6º, ao incluir no art. 235-A, I, da CLT o termo “coletivo”, ao alterar o art. 235-C, §§ 3º, 8º, 9º, 12 e 13, da CLT para
estabelecer jornada de trabalho, facultar fracionamento do período
mínimo de descanso, modificar o chamado tempo de espera para
deduzi-lo da jornada de trabalho e reduzir em 1/4 o pagamento
da hora acrescida na lei anterior, ofenderia os arts. 1º, IV; 5º, XIII;
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7º, XXII e XXXIV; 170 e 193, da CR, por possibilitar danos à
saúde dos motoristas, potencializar risco de acidentes e excluir da
regência da CLT motoristas profissionais que não realizem transporte coletivo de passageiros;
d) as modificações nos arts. 235-D, 235-E e 235-F da CLT,
produzidas pelo art. 6º, causariam retrocesso das condições de trabalho dos motoristas profissionais, e a alteração do art. 235-G da
CLT, além de favorecer excesso de jornada, violaria os arts. 7º,
XXII, e 144, § 10, I, da CR;
e) o art. 7º da Lei 13.103/2015, ao alterar os arts. 67-A e 67-C
da Lei 9.503/1997, além de não considerar motorista profissional
aquele que não realize transporte coletivo de passageiros, traria regras menos favoráveis a esses trabalhadores, quando comparadas com
as previstas na CLT;
f) o art. 9º, ao excluir responsabilidade do empregador ou tomador de serviço quanto às condições sanitárias em locais de espera e de descanso, configuraria retrocesso de direito conquistado e
violaria o art. 7º, XXII, da CR;
g) o art. 15, ao incluir no art. 4º da Lei 11.442/2007 os §§ 3º a
5º, violaria os valores sociais do trabalho, pois o transporte autônomo de cargas auxiliar não deveria ser considerado atividade própria de profissional autônomo, dada a relação empregatícia
estabelecida com o principal tomador de serviços;
h) o art. 22, ao estabelecer “conversão benéfica aos infratores,
em prejudicialidade às empresas e profissionais autônomos que recolhem as multas aplicadas a contento, criaria tratamento desigual a
contribuintes”, o que afrontaria o art. 150, II, da Constituição.
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Pleiteia medida cautelar, a fim de suspender-se de imediato a
eficácia da Lei 13.103/2015, e efeito repristinatório aos dispositivos revogados da Lei 12.619/2012 que disciplinavam a matéria.
O relator, Ministro TEORI ZAVASCKI, adotou o rito do art. 12
da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, solicitou informações
dos requeridos e manifestação da Advocacia-Geral da União e
da Procuradoria-Geral da República (peça 40 do processo eletrônico).
A Presidência da República defende constitucionalidade da
lei, pois não teria havido rompimento das normas de proteção
do motorista profissional de caminhão ou de ônibus de viagem.
Ao contrário, estariam dispostas na lei as condições especiais de
trabalho consentâneas com o princípio da realidade. Destaca
inexistir na Lei 13.103/2015 disposição leonina contra o trabalhador caminhoneiro e o motorista de ônibus de viagem; a lei teria regulamentado situações que dificultavam o desenvolvimento do
setor e permitiu que caminhoneiros e motoristas de ônibus de viagem vissem suas circunstâncias especiais de trabalho prestigiadas em
um texto normativo (peça 46).
O Congresso Nacional requer extinção do processo, nos termos dos arts. 267, VI, e 295, I, do Código de Processo Civil anterior, por inexistir lide de natureza constitucional, e,
subsidiariamente, improcedência do pedido, porquanto as mudanças atacadas não configuram violação de direitos de motoristas,
mas aprofundamento do regime de proteção (peça 54).
O Advogado-Geral da União defendeu o ato impugnado
(peça 56) e suscitou, preliminarmente, ausência de procuração para
os signatários da petição inicial com poderes específicos para impugnação da lei e ausência parcial de fundamentação do pedido.
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Sustenta que a requerente se limitou a fundamentar sua insurgência em face dos arts. 4o a 7o, 9o, 15 e 22 da lei e deixou de fundamentar a impugnação dos demais dispositivos. Requer
indeferimento da petição ou, subsidiariamente, não conhecimento
da ação quanto aos dispositivos legais cuja impugnação não esteja
fundamentada.
No mérito, defende constitucionalidade do diploma normativo e requer improcedência do pedido, ressaltando que a nova disciplina jurídica da profissão de motorista trouxe avanços para as
condições de trabalho da categoria e que “a flexibilidade de deter minadas regras se impõe diante da própria natureza do trabalho de
motorista profissional.
A requerente juntou nova procuração outorgada aos subscritores da peça inicial, com poderes específicos para ajuizar a ADI
(peças 71 e seguintes).
Pleitearam ingresso como amici curiæ: a) Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários dos Estados de Goiás e Tocantins (Fettransporte); b) Federação dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários dos Estados da Região Norte, Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Pará, Rondônia e Roraima (Fetronorte); c) Sindicato
Nacional dos Transportadores Rodoviários Autônomos, Pequenas e
Micro-empresas de Transporte Rodoviário de Veículos (que também se denomina como Sindicato Nacional dos Cegonheiros);
d) Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Urbanos, Próprios, Vias Rurais e Públicas e Áreas Internas no Estado
de Minas Gerais (Fettrominas); e) Federação dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários do Estado do Paraná (Fetropar); f) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CF/OAB);
g) Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos

30

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

(NTU); h) Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) (peças 48, 57, 59, 64, 79, 85, 87, 95, 114).
O CF/OAB requereu ingresso na ação estritamente para defender a constitucionalidade da exigência de exames toxicológicos
de motoristas profissionais, previstos no art. 148-A do Código de
Trânsito Brasileiro, inserido pelo art. 8 o da Lei 13.103/2015, e nos
§§ 6o e 7o do art. 168 da CLT, inserido pelo art. 5 o da mesma lei
(peça 87).
Na peça 98, a autora reiterou o pedido de medida cautelar.
A decisão na peça 112 considerou válida a representação processual da requerente, diante de nova procuração.
Por fim, a Associação Nacional dos Departamentos Estaduais
de Trânsito (AND) enviou ofício com subsídios contrários à exigência de exame toxicológico prevista na lei atacada (peça 135).
É o relatório.
2. PRELIMINARES
2.1. IRREGULARIDADE

DA

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Corretamente apontou a Advocacia-Geral da União (peça 56,
p. 25 do arquivo eletrônico) que não existia nos autos procuração
com poderes especiais para ajuizamento esta demanda. Conquanto
a requerente tenha buscado suprir a irregularidade com nova procuração (peça 72), a representação processual permanece deficiente, pois não foram outorgados aos subscritores da petição inicial,
por substabelecimento (peça 73), poderes específicos para promover a ação.
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Mesmo considerado o despacho na peça 112, o substabelecimento na peça 73 não transmite aos substabelecidos precisamente
os poderes especiais de que necessitam para ajuizar ação direta de
inconstitucionalidade.
Desse modo, opina por que Vossa Excelência faça intimar a
requerente para suprir a deficiência, sob pena de extinção do processo.
2.2. PRELIMINAR

DE

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL,

AUSÊNCIA

DE

IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA

POR

A Advocacia-Geral da União suscitou preliminar de não
conhecimento da ação quanto aos dispositivos legais cuja
impugnação não esteja fundamentada. Aduz que a requerente se
limitou a fundamentar a insurgência em face dos arts. 4 o a 7o, 9o,
15 e 22 da Lei 13.103/2015.
De fato, na peça inicial indica-se o texto integral do diploma
legal, como “dispositivos legais impugnados” (item 3). Porém, a
argumentação de inconstitucionalidade (itens 6 e 7), refere-se
especificamente aos arts.1o, 4o, 5o e 6o, este nos pontos em que
altera os arts. 235-A, 235-C (caput e §§ 3o, 8o, 9o, 12 e 13), 235-D,
235-E, 235-F e 235-G da CLT; ao art. 7o, no ponto em que altera
os arts. 67-A e 67-C do Código de Trânsito Brasileiro, e aos arts.
9o, 15 e 22 da Lei 13.103/2015.
Em processo objetivo de controle de constitucionalidade, o
exame pode estender-se a outros dispositivos legais do ato
normativo questionado, não impugnados especificamente pelo
autor, mas que disciplinem a matéria objeto da impugnação, desde
que mantenham com os dispositivos impugnados relação de

32

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

complementaridade normativa, com eles compondo regime
normativo.
É pacífico o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal
Federal de que o processo objetivo comporta causa petendi aberta,
de modo que, em face da arguição de inconstitucionalidade, cabe à
Corte considerá-la em todos os aspectos, em face da Constituição.
Franqueia-se ao tribunal, aliás, declaração de inconstitucionalidade
de dispositivos do ato normativo que não tenham sido
impugnados especificamente na petição inicial, até por aplicação
da teoria da inconstitucionalidade consequencial ou por
arrastamento.
São precedentes, por exemplo, a ADI 2.728,1 o recurso
extraordinário 343.818,2 o AgRegRE 431.715,3 AgRegEDAI
413.2104 e o MC/ADI 1.896.5 A esse respeito, colhe-se
observação de GILMAR MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e
PAULO GUSTAVO GONET BRANCO:
A dependência ou a interdependência normativa entre
os dispositivos de uma lei pode justificar a extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos constitucionais mesmo nos casos em que estes não estejam incluídos no
pedido inicial da ação. [...]6
1 STF. Plenário. Ação direta de inconstitucionalidade 2.728/AM. Relator:
Ministro MAURÍCIO CORRÊA. 28 maio 2003, maioria quanto à preliminar de
inépcia. Diário da Justiça, 20 fev. 2004, p. 16.
2 STF. Primeira Turma. Recurso extraordinário 343.818/MG. Rel.: Min.
MOREIRA ALVES. 17 dez. 2002, unânime. DJ, 7 mar. 2003, p. 43.
3 STF. Primeira Turma. Agravo regimental no RE 431.715/MG. Rel.: Min.
CARLOS BRITTO. 19 abr. 2005, un. DJ, 18 nov. 2005, p. 8; Revista trimestral de
jurisprudência, vol. 204(1), p. 390.
4 STF. Primeira Turma. Embargos de declaração nos EDcl no AgR no
agravo de instrumento 413.210/MG. Rel.: Min. ELLEN GRACIE. 24 nov.
2004, un. DJ, 10 dez. 2004, p. 41.
5 STF. Plenário. Medida cautelar na ADI 1.896/DF. Rel.: Min. SIDNEY
SANCHES. 18 fev. 1999, maioria. DJ, 28 maio 1999, p. 4.
6 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO,
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Os limites objetivos da impugnação referem-se ao conjunto
de dispositivos da Lei 13.103/2015, que regulam sistematicamente
e de forma imbricada condutas cuja disciplina foi
fundamentadamente inquinada de inconstitucionalidade na peça
inicial, a saber:
a) jornada de trabalho do motorista profissional
empregado (arts. 4o e 6o), o que compreende o tema da
remuneração por produção (art. 6o) e intervalos previstos no
Código de Trânsito Brasileiro(art. 7o);
b) locais de paradas para espera e repouso, condições
sanitárias e de conforto (arts. 9o, 11 e 12); e
c) natureza do vínculo jurídico entre o transportador
autônomo de carga (TAC) e o transportador autônomo auxiliar
(TAC Auxiliar): art. 15, no ponto em que altera o art. 4 o da Lei
11.442, de 5 de janeiro de 2007.
Por conseguinte, encontram-se isentos de impugnação
fundamentada os arts. 2o, 3o, 8o, 10, 14, 15 (no ponto em que insere
os arts. 5o-A e 13-A na Lei 11.442/2007) e 16 a 20 da Lei
13.103/2015, pois disciplinam temas diversos daqueles objeto das
impugnações. Em relação a esses dispositivos, portanto, deve-se
acolher a preliminar suscitada pela Advocacia-Geral da União e
negar-se conhecimento à ação, por ausência de impugnação
fundamentada.
2.3. PRELIMINAR

DE

NÃO CONHECIMENTO

13.103/2015: OMISSÃO

E

QUANTO AO

ART. 7

O

DA

LEI

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL

A confederação autora suscita inconstitucionalidade da
Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva,
2007.
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expressão “coletivo”, inserida no art. 67-A, I, da Lei 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), pelo
art. 7o da Lei 13.103/2015. Dispõe a norma impugnada:7
Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais:
I – de transporte rodoviário coletivo de passageiros;
[...].

Argumenta que, ao restringir a aplicação das normas do
Capítulo III-A do CTB a motoristas profissionais de transporte
rodoviário coletivo de passageiros e deixar ao largo os demais
motoristas profissionais de transporte de passageiros em táxis, vans,
transporte escolar etc., a norma colide com dispositivos do próprio
Código de Trânsito e viola o art. 7o, XXII, da CR. Este prevê
como direito social dos trabalhadores a “redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e
segurança”.
A ação não deve ser conhecida, nesse aspecto, pois, ainda que
se considere deliberada a vontade do legislador ordinário em
excluir do raio de incidência daquelas normas parcela da categoria
de motoristas de transporte rodoviário de passageiros, possível
violação ao art. 7o, XXII, da CR, somente se configuraria por
omissão legislativa. Não há hipótese de fungibilidade entre esta
ação e a de inconstitucionalidade por omissão prevista no art. 103,
§ 2o, da Constituição.
Ademais, alegada violação de lei ordinária não autoriza
controle de constitucionalidade, à luz do art. 102, I, a, da CR. A
aparente antinomia entre a norma impugnada e os arts. 103 e 105,
II, do CTB, argumentada pela requerente, demonstra que a
7 Todos os destaques em normas transcritas nesta peça não constam dos
textos originais.
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solução da matéria se encontra no plano da interpretação
sistemática das normas infraconstitucionais de trânsito.
Portanto, não cabe conhecimento da ação, no particular.
3. MÉRITO
A requerente impugna por inconstitucionalidade dispositivos
da Lei 13.103, de 2 de março de 2015, em diferentes subsistemas
normativos, como normas inseridas na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), destinadas especificamente a motoristas
rodoviários profissionais empregados (arts. 4o a 6o); normas
inseridas na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), algumas de aplicação exclusiva a motoristas
profissionais autônomos (art. 7o, no ponto em que altera o art.
67-C, §§ 3o a 7o do CTB, sobre intervalos interjornadas), outras de
aplicação geral a todos os motoristas profissionais (art. 7 o, no ponto
em que altera o art. 67-C, caput e §§ 1o e 2o, e art. 9o, sobre paradas
obrigatórias para descanso); e normas da Lei 11.442, de 5 de
janeiro de 2007, que regulamenta o serviço de transporte de cargas
(art. 15).
O conjunto normativo impugnado rege três aspectos
fundamentais relativos às condições de trabalho dos motoristas
profissionais: (a) jornada de trabalho, compreendida a remuneração
por produção como fator de incentivo à intensificação da jornada;
(b) locais de paradas obrigatórias para repouso e (c) natureza do
vínculo jurídico de trabalho entre transportador autônomo e
transportador auxiliar.
A compreensão dos argumentos deste parecer demanda
abordagem preliminar sobre a realidade social que influenciou a
edição da Lei 12.619, de 30 de abril de 2012, e sua revogação pela
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3.1. A LEI 12.619/2012, O TRABALHO
DE TRANSPORTE DE

CONSUMO

DO

MOTORISTA RODOVIÁRIO

CARGAS, ACIDENTES

DE

DROGAS

E

DE TRÂNSITO,

CUSTO SOCIAL

O transporte rodoviário de cargas detém caráter estratégico
para a economia nacional, pela dependência desse modal de
transporte,8 que gera forte e contínua pressão pelo barateamento
de seu custo.9
O significativo desenvolvimento econômico do país,
sobretudo na década de 1970, associado à falta de infraestrutura de
transportes, ensejou necessidade de rápida e ampla expansão das
vias de transporte rodoviário para escoamento da produção.10 Nos
anos seguintes, a economia tornou-se profundamente dependente
desse modelo, pois a pressão pela redução do custo do frete
rodoviário reduziu seu preço a um dos menores do mundo e
desestimulou investimento em ferrovias e hidrovias, que perderam
8 O transporte rodoviário de carga é responsável por 61,1% de toda a carga
transportada no país. Conf. Boletim Econômico 2015. Confederação
Nacional do Transporte. Disponível em: < http://zip.net/bmtqCM > ou
< http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM
%20ECONOMICO/2015/201511%20-%20Boletim%20Estatistico
%20CNT%20-%20Novembro.pdf >; acesso em 9 ago. 2016.
9 MORAES, Paulo Douglas de Almeida. Momento decisivo para o sistema de
transporte brasileiro e para o Brasil: desenvolver-se ou não? Salvar vidas ou
não?
Atender
a
sociedade
ou
não?
Disponível
em:
< http://zip.net/bwtp8m > ou < http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54alegislatura/modificacoes-a-lei-no-12.619-profissao-motorista/audienciaspublicas/em-26.03.2013/apresentacao-do-sr.-paulo-douglas-almeida-demoraes-26-03-2013/artigo-do-sr.-paulo-douglas-procurador-do-trabalho >;
acesso em 9 ago. 2016.
10 Idem.
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competitividade em face do alto custo de construção.11 É o que
concluiu a Confederação Nacional do Transporte (CNT), com
base em estudo desenvolvido pelo Instituto de Pós-Graduação e
Pesquisa em Administração (COPPEAD), da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, em 2009, sobre o transporte rodoviário de
cargas brasileiro.12
Analisando o contraste do baixo preço do frete com seu alto
custo operacional, decorrente das precárias condições das rodovias
brasileiras, do preço elevado de caminhões e combustíveis e do
altíssimo índice de acidentes de trânsito e roubos de carga, a
pesquisa CNT/COPPEAD revela que o valor médio pago pelo
frete rodoviário é muito reduzido em comparação com seus custos
e que esse frete artificialmente baixo compromete a saúde do setor,
impede o crescimento de outros modelos de transporte e “gera
externalidades negativas para a sociedade”.
Segundo o estudo, algumas das principais causas para o valor
reduzido do frete rodoviário são baixa manutenção e renovação de
veículos, carregamentos com sobrepeso, jornadas de trabalho
excessivas e inadimplência no setor.13
O excesso de jornada de trabalho imposto a motoristas de
transporte rodoviário de cargas, no país, é prática antiga e talvez
ínsita ao modelo de atividade. Tal excesso corriqueiro contribui
para redução artificial do preço do frete, por sonegação de custos.
Além dos custos operacionais ordinários com remuneração
11 Idem.
12 “O frete rodoviário exageradamente barato acaba funcionando como uma
barreira à prática da multimodalidade e como desestímulo ao
desenvolvimento dos outros Modais. É uma espécie de dumping
involuntário”. Transporte de Cargas no Brasil: Ameaças e Oportunidades
para o desenvolvimento do País – Diagnóstico e plano de ação.
CNT/COPPEAD-UFRJ: 1999, p. 32-34.
13 Idem.
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de motoristas, combustível, pneus etc., o frete rodoviário também
implica custos não computados e não assumidos pelo setor, seja no
reparo de rodovias, por avarias decorrentes de excesso de peso
transportado (objeto de inúmeras ações civis públicas do
Ministério Público Federal em todo o país, para que sejam
implantadas balanças rodoviárias e haja condições apropriadas de
fiscalização), seja no custeio previdenciário e nos tratamentos de
saúde decorrentes de mortes e lesões causadas por acidentes de
trânsito envolvendo caminhões de frete, seja, também, na
apropriação barata do excesso de jornada de trabalho dos
motoristas, com todas as implicações trabalhistas, sociais e sanitárias
que disso decorrem.
O modelo brasileiro de transporte rodoviário de cargas
tornou-se profundamente dependente de jornadas excessivas de
trabalho dos motoristas e obtém esse resultado com a combinação
de três elementos: (a) baixa remuneração, (b) pagamento de
salário por produção (com comissionamento) e
(c) ausência de controle da jornada de trabalho. O motorista
profissional é desafiado a submeter-se a extensas jornadas em busca
de melhor remuneração,14 o que gera consequências danosas de
toda ordem, para os próprios trabalhadores e para os demais
usuários de rodovias, sob a forma de risco elevado e evitável de
acidentes.
Segundo o estudo do Instituto COPPEAD de Administração,
motoristas empregados no transporte de cargas laboram, em média,
14,5 horas por dia, o que corresponde a 6,5 horas diárias além
da jornada normal de 8 horas, prevista na Constituição. 15 O custo
14 MORAES, Paulo Douglas Almeida. Ob. cit. na nota 9.
15 Transporte de Cargas no Brasil: Ameaças e Oportunidades para o
desenvolvimento do País – Diagnóstico e plano de ação.
CNT/COPPEAD-UFRJ: 1999, p. 39.
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Entre as consequências negativas desse modelo, dados de
pesquisas científicas demonstram que o excesso sistemático de
jornada de trabalho no transporte de cargas tem sido fator
determinante do alto índice de consumo de drogas ilícitas por
motoristas profissionais brasileiros.
Estudo desenvolvido pelo Movimento SOS Estradas16 revela
que o Brasil registra grande aumento no consumo de drogas por
motoristas profissionais e que a principal motivação identificada
para isso está em “conseguir resistir às pesadas jornadas de
trabalho”.17 Esse resultado corrobora o caráter notório do uso de
substâncias, lícitas ou não, por motoristas profissionais brasileiros,
para suportar a sobrejornada que a remuneração aviltada lhes
impõe.
Pesquisas de campo, por meio de exames clínicos realizados
em motoristas profissionais que se dispuseram a dela participar,
indicam que praticamente 50% dos caminhoneiros usam ou
usaram, em algum momento, anfetaminas e outras espécies de
drogas para suportar as longas jornadas 18 e que, ultimamente, as
anfetaminas conhecidas como “rebite” estão sendo substituídas por
drogas mais fortes, em particular a cocaína.19,20
16 Organização não governamental que tem por objetivo contribuir para
redução de acidentes e para a segurança no trânsito, e que conta com a
participação de usuários e especialistas em trânsito, medicina, transporte e
rodovias. Disponível em < http://estradas.com.br/category/sosestradas >;
acesso em 15 ago. 2016.
17 As drogas e os motoristas profissionais: dimensionando o problema e
apresentando soluções. Movimento SOS Estradas. Coord. RODOLFO
ALBERTO RIZZOTTO, 2014. Disponível em < http://zip.net/bvtrm3 > ou
< http://estradas.com.br/wp-content/uploads/2015/01/As-Drogas-e-osMotoristas-Profissionais.pdf >; acesso em 15 ago. 2016.
18 Idem.
19 Idem.
20 Reportagens sobre o uso de drogas por motoristas rodoviários do
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Outra pesquisa teve por tema as condições de trabalho de
motoristas de cargas perecíveis, desenvolvida pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), e revelou que a maioria dos
motoristas de caminhão entrevistados (54,2%) usava drogas
psicoativas para se manter acordados, pela necessidade de percorrer
longas distâncias e por sofrer pressão temporal para entrega de
mercadorias.21
Nessa pesquisa, 54,4% dos motoristas analisados ingeriam até
5 comprimidos de anfetamina por viagem; 43,8% usavam drogas
havia mais de dez anos; os entrevistados afirmaram dormir, em
média, 5,3 horas nos dias de trabalho.22
Em pesquisa de campo realizada em maio de 2007, no posto
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na saída para Cuiabá (MT),
na rodovia BR-364, por equipe formada por membros do
Ministério Público do Trabalho (MPT), do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE) e da PRF, coletou-se urina de 104 motoristas
de transporte de cargas que se prontificaram a participar do estudo,
e obtiveram-se respostas a questionários aplicados a 122
profissionais. Detectou-se suspeita de uso de cocaína por 51%
dos profissionais, e 3% estavam em estado de alucinação,
transporte de cargas são comuns no noticiário nacional e estão disponíveis
na internet. Duas matérias ilustrativas podem ser acessadas nos seguintes
atalhos: programa Fantástico (TV Globo): < http://zip.net/bftqSC > ou
< https://www.youtube.com/watch?v=iB0ggDI4Luk >;
programa
Domingo Espetacular (TV Record): < http://zip.net/bptrCv > ou
< https://www.youtube.com/watch?v=5BxxQzS4H4Q >; acesso em 15
ago. 2016.
21 Estilo de vida, aspectos de saúde e trabalho de motoristas de caminhão.
Coord. MARIA MASSON e VALÉRIA MONTEIRO. Citado em As drogas e os
motoristas profissionais: dimensionando o problema e apresentando soluções.
Movimento SOS Estradas. Coordenação RODOLFO ALBERTO RIZZOTTO,
2014. Ob. cit. na nota 17.
22 Idem.
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No ano de 2012, em nova pesquisa de campo realizada pela
PRF e pelo MPT, com participação do Instituto de Perícias
Criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato
Grosso do Sul, coletou-se urina de motoristas que aceitaram
participar do estudo, entrevistados entre 18h30 e 0h do dia 25 de
maio de 2012. Constatou-se que 13% dos profissionais faziam uso
de drogas, e cocaína foi diagnosticada em 61% do universo de
amostras positivas.
Essa pesquisa revelou clara relação entre uso de drogas e
trabalho em regime de sobrejornada, pois não se coletou nenhuma
amostra positiva entre 18h e 21h, mas o índice de positividade
experimentou elevada progressão entre 21h e 0h.24
Excesso sistemático de jornada de trabalho e elevado
consumo de drogas são fatores que mantêm estreita relação com o
alto índice de acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras,
envolvendo veículos de carga e passageiros. Dados da Organização
Mundial da Saúde revelam que o Brasil figura no quinto lugar
entre os países recordistas em mortes no trânsito, no mundo.25
23 Idem.
24 Operação Jornada Legal: Diagnóstico das condições gerais de trabalho no
setor do transporte rodoviário brasileiro. Ministério Público do Trabalho,
Polícia Rodoviária Federal e Instituto de Perícias Criminais da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul. Brasília, 2013.
Disponível
em
< http://zip.net/bvtrm4 >
ou
< http://www.trt7.jus.br/trabalhoseguro/arquivos/files/acervo/ebooks/Mini
sterio_Publico_do_Trabalho_-_Relatorio_Operacao_Jornada_Legal.pdf >;
acesso em 15 ago. 2016.
25 Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre mortes por
acidentes de trânsito em 178 países é base para década de ações para
segurança.
Disponível
em
< http://zip.net/brnN0h >
ou
< http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/motos/saude/e
studo-da-organizacao-mundial-da-saude-oms-sobre-mortes-poracidentes-de-transito-em-178-paises-e-base-para-decada-de-acoes-para-
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Conforme dados divulgados pela CNT, em 2013 ocorreram
186.581 acidentes de trânsito somente nas rodovias
federais brasileiras, deixando 103.910 feridos e causando
8.551 mortes, de acordo com o quadro abaixo:26

No ano de 2012 registraram-se 62.851 acidentes envolvendo
somente caminhões nas rodovias federais, o que corresponde a
aproximadamente 34% da totalidade dos acidentes de trânsito,
provocando a morte de 3.682 pessoas, isto é, média de 10,1
mortos por dia.27
Segundo a mencionada pesquisa do Movimento SOS
Estradas, dos 62.851 acidentes envolvendo caminhões, 21.860 (ou
34%) foram motivados por falta de atenção do motorista, fruto
principalmente de fadiga e da pressão por cumprimento de
horários,28 contexto no qual se insere o uso acentuado de drogas
por motoristas profissionais.29
seguranca.aspx >; acesso em 15 ago. 2016.
26 Boletim de Acidentes. Confederação Nacional do Transporte. Disponível em
< http://zip.net/bdtq6m >
ou
< http://www.cnt.org.br/Boletim/boletim-acidentes-cnt >; acesso em 8
ago. 2016.
27 Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro – período de 2008 a 2012.
Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Disponível em
< http://zip.net/bhtq7m >
ou
< http://pvst.com.br/atlasdaacidentalidade >; acesso em 15 ago. 2016.
28 As drogas e os motoristas profissionais: dimensionando o problema e
apresentando soluções. Movimento SOS Estradas. Coordenação RODOLFO
ALBERTO RIZZOTTO, 2014. Ob. cit. na nota 17.
29 Idem.
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Dados divulgados pela CNT estimam que em 2013 o custo
previdenciário e de tratamento de saúde decorrente de acidentes
de trânsito em rodovias federais alcançou R$ 17,68 bilhões,
conforme a seguinte tabela:30

Nesse contexto se devem compreender os movimentos que
levaram à edição da Lei 12.619/2012, conhecida como “Lei do
Descanso”, que regulamentou a atividade profissional do motorista
de cargas e de passageiros no país, a fim de garantir proteção a sua
saúde e segurança e à segurança da coletividade usuária do sistema
rodoviário. Fundou-se, basicamente, no controle da jornada de
trabalho dos motoristas, inclusive por meio de restrição ao
pagamento de remuneração por produção (ou comissionamento),
na instituição de intervalos para descanso e na obrigatoriedade de
criação de locais adequados de parada para descanso nas rodovias
brasileiras.
Breve digressão sobre a curta trajetória dessa legislação é
relevante à compreensão do contexto em que se editou a Lei
13.103/2015, que a substituiu, objeto desta ação.

30 Boletim de Acidentes. Confederação Nacional do Transporte. Ob. cit. na nota
26.
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3.2. BREVE TRAJETÓRIA
E SUA

REVOGAÇÃO

DA

PELA

LEI 12.619/2012

LEI 13.103/2015

A Lei 12.619/2012 resultou de processo de negociação entre
as categorias patronal e profissional do setor de transportes, em
escala nacional, voltado a construir consenso sobre os problemas
fundamentais do setor, que dizem respeito à necessidade de
limitação da jornada de condução e de implantar infraestrutura
ambiental para que motoristas pudessem obter descanso nas
rodovias e exercer suas atividades de modo seguro e saudável – não
só para si mesmos como para todos os usuários do sistema viário.
Desse processo resultou o projeto de lei 99/2007, da Câmara
dos Deputados (PLC), cujas normas sobre jornada de trabalho de
motoristas rodoviários se inspiraram no padrão disciplinar do
Regulamento (CE) 561, de 15 de março de 2006, do Parlamento
Europeu e do Conselho da União Europeia, que disciplina a
matéria no âmbito comunitário.31
Em sua justificativa, o PLC destacou que o motorista
profissional, “que exerce seu mister em condições
reconhecidamente penosas e estressantes, não raro em
eminente risco de vida, até a presente data não tem uma
legislação reguladora de sua atividade profissional, que possa lhe
dar um mínimo de tranquilidade quanto ao respeito aos direitos
básicos indispensáveis a uma vida digna” (sem destaque no
original).
Havendo recebido amplo apoio parlamentar, o projeto
31 Regulamento 561, de 15 de março de 2006, “relativo à harmonização de
determinadas disposições em matéria social do setor dos transportes
rodoviários”. Disponível em < http://zip.net/bntqrV > ou < http://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0561 >;
acesso em 2 ago. 2016.

45

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

converteu-se na Lei 12.619/2012, a qual, em síntese, garantiu ao
motorista profissional:
a) jornada de trabalho do motorista empregado limitada a
8 horas, com possibilidade de prorrogação por, no máximo, 2 horas
extraordinárias (CLT, art. 235-C, caput e § 1o);
b) tempo máximo de condução de 4 horas, intercalado por
paradas obrigatórias de 30 minutos para motoristas empregados e
autônomos (CLT, art. 235-D, I; Código de Trânsito Brasileiro, art.
67-A, § 1o);
c) intervalo intrajornada de 1 hora para descanso e
alimentação do motorista empregado, podendo coincidir com as
paradas obrigatórias (CLT, art. 235-D, II);
d) intervalo de 11 horas entre jornadas para dormida e
descanso, sem possibilidade de fracionamento para o motorista
empregado (CLT, art. 235-C, § 3o) e com possibilidade de
fracionamento para o motorista autônomo, com garantia de gozo
mínimo de 9 horas consecutivas (CTB, art. 67-A, § 3o);
e) em caso de motorista que trabalhe em dupla, com
revezamento no mesmo veículo, garantia de descanso diário de 6
horas com o veículo estacionado ou em alojamento externo (CLT,
art. 235-E, § 7o);
f) descanso semanal remunerado de 24 horas, com
possibilidade de acumulação (CLT, art. 235-E, § 1o);
g) regime de tempo de espera em filas de embarque e
desembarque de cargas, fora da jornada normal de trabalho, como
tempo à disposição do empregador, mediante pagamento de
indenização correspondente ao valor do salário-hora com
adicional de 30% (CLT, art. 235-C, §§ 8o e 9o);
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h) proibição de pagamento de remuneração em função de
distância percorrida, tempo de viagem e natureza e quantidade de
produtos transportados, a fim de desestimular excesso de jornada
dos profissionais e de peso transportado (CLT, art. 235-G);
i) implantação de pontos de espera e repouso com
observância das normas de segurança, conforto e higiene, para
propiciar descanso dos motoristas (art. 9o).
Essa disciplina é próxima da prevista no Regulamento
561/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho da União
Europeia, especialmente quanto à distribuição do tempo de
trabalho do motorista, seus repousos e limites de jornada,
conforme demonstra o quadro comparativo no Anexo 1 deste
parecer.
Antes mesmo da publicação, a Lei 12.619/2012 já sofria
acirrada resistência por parte de setores do transporte de cargas.
Nos primeiros dias de vigência, em junho de 2012, a resistência
manifestou-se por meio de paralisação de caminhões de cargas em
rodovias, com retenção de trânsito e longos congestionamentos
em vários pontos da malha rodoviária nacional, o que causou
transtornos à população e ganhou intensa repercussão na mídia.32
Capitaneada pelo denominado Movimento União Brasil
Caminhoneiro (MUBC), organização que se intitula defensora de
32 Segundo avaliação do Movimento SOS Estradas, “com poucos caminhões
e manifestantes, o movimento pró-paralisação conseguiu paralisar a
principal rodovia do País (Dutra). Os caminhões e automóveis paravam em
fila, dando a impressão de uma grande adesão ao movimento. Imagens
aéreas eram divulgadas com centenas de veículos parados, repercutindo em
todo país”. A Lei do Tempo de Direção e os Pontos de Parada nas
Rodovias Brasileiras. Movimento SOS Estradas. Dez. 2012. Disponível em:
< http://zip.net/bjtqYV >
ou
< http://estradas.com.br/wp_content/uploads/2013/10/a_lei_do_tempo
_de_direcao_e_os_pontos_de_parada_nas_rodovias_brasileiras_2012.pdf >;
acesso em 15 ago. 2016.
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interesses de trabalhadores e empregadores de “quase todo o setor
do transporte rodoviário de cargas”,33 reivindicou alterações no
valor dos fretes, redução do valor dos pedágios e perdão de multas
de trânsito, pleitos próprios do transporte empresarial e autônomo,
ao lado – inexplicavelmente, se o “movimento” fosse composto
por empregados – de apelo por flexibilização e supressão das
conquistas trabalhistas obtidas com a Lei 12.619/2012.34,35
Isso ficou mais evidente quando as entidades sindicais
representativas dos trabalhadores no serviço de transporte
rodoviário saíram publicamente em defesa da Lei 12.619/2012,
confrontando o movimento patronal de resistência.36
33 “[...] o MUBC é composto ou recebe apoio, de todos os motoristas de
caminhão, seja ele autônomo, empregado ou comissionado, além
de quase todo o setor do transporte rodoviário de cargas,
individualmente ou através de suas associações de classe, sindicatos,
federações, cooperativas, empresas de transporte, postos de gasolina,
mecânicos, eletricistas, borracheiros, frentistas, lojas de peças, acessórios e
de pneus, etc., bem como de uma variedade de embarcadores de
cargas, profissionais de seguros e de divulgação, montadoras e
revendas,
etc.”
Site
do
MUBC.
Disponível
em:
< http://uniaobrasilcaminhoneiro.org.br/mubc.html >; acesso em 15 ago.
2016.
34 Greve de caminhoneiros causa transtornos em estradas. 25/7/2012.
Globo.com.
Disponível
em:
< http://zip.net/bttrKs >
ou
< http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/07/greve-de-caminhoneiroscausa-transtornos-em-estradas.html >; acesso em 15 ago. 2016.
35 As paralisações de “caminhoneiros” em 2012 foram noticiadas pelos
veículos de comunicação como um movimento contrário à implantação
da Lei 12.619/2012. Reportagens sobre o tema podem ser acessadas pela
internet, nos atalhos abaixo: Bom Dia, Brasil (TV Globo):
< http://zip.net/bvtrm5 > ou < https://www.youtube.com/watch?v=Xyls4JniTA >; Jornal Hoje (TV Globo): < http://zip.net/bstrbT > ou
< https://www.youtube.com/watch?v=kEvNR18G9ko >; acesso em 15
ago. 2016.
36 “Dirigentes de duas confederações nacionais de trabalhadores da área de
transporte afirmam que as manifestações de caminhoneiros em rodovias
brasileiras têm a participação direta de empresários, o que indicaria a
ocorrência de locaute (greve patronal). Para o presidente da CNTT, os
empresários do setor estão usando os trabalhadores para manter seus custos
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Nesse cenário estabeleceu-se embate entre os interesses dos
trabalhadores, representados por suas organizações sindicais, e os
dos embarcadores, assim considerados os produtores e
intermediários do setor de exportação de commodities, grandes
redes de supermercados, montadoras de veículos e todos os
grandes tomadores do serviço de transporte de cargas.37,38
A intensa pressão empresarial sobre o governo federal levou a
sucessivas prorrogações da fiscalização e aplicação das penalidades
da lei, por meio de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito.39
No mesmo ano, a reação à lei apresentou o PLC 4.246/2012,
na Câmara dos Deputados, justificado em que “a Lei 12.619, de 30
de abril de 2012 [...] trouxe transtorno a toda a cadeia de serviço
reduzidos e não abrir novos postos de trabalho. O movimento alega que as
exigências impostas pela lei são ‘inviáveis por falta de infraestrutura nas
estradas’. Sancionada em abril deste ano, a lei tornou obrigatório, desde o
final de junho, o controle de jornada de todos os motoristas que trabalham
no transporte rodoviário de cargas e passageiros”. Em greve caminhoneiros
interditam estradas pelo país. Site Terra. Disponível em:
< http://zip.net/bmtqX1 > ou < http://economia.terra.com.br/emgreve-caminhoneiros-interditam-estradas-pelopais,e7089174eeb31410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html >; acesso
em 15 ago. 2016.
37 MORAES, Paulo Douglas de Almeida. Ob. cit. na nota 9.
38 Reportagem da Rede Record de Televisão retrata a influência das
empresas transportadoras nos protestos de “caminhoneiros” contra a Lei
12.619/2012.
Disponível
em
< http://zip.net/bltqrK >
ou
< https://www.youtube.com/watch?v=m8uUTjkyqu8 >; acesso em 15
ago. 2016.
39 A Resolução 417, de 12 de setembro de 2012, do Conselho Nacional de
Trânsito, acresceu dispositivo à Resolução 405, de 12 de junho de 2012,
recomendando que a fiscalização punitiva ocorresse somente nas vias onde
existisse possibilidade de cumprimento do tempo de direção e descanso,
no que se refere à existência dos pontos de parada que atendam às
exigências legais. Em 16 de janeiro de 2013, por força de decisão judicial
proferida na ação civil pública 0002295-26.2012.5.10.0021, o
CONTRAN suspendeu os efeitos da Resolução 417. Posteriormente, por
meio da Resolução 437, de 27 de março de 2013, restabeleceu a eficácia
da Resolução 417/2012.
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Aprovado com apoio do Executivo federal, o PLC
converteu-se na Lei 13.103/2015. Esta revogou a Lei
12.619/2012, reduziu as garantias da legislação anterior alcançadas
pelos motoristas, especialmente os de transporte rodoviário
de cargas, que tiveram suas condições de trabalho profundamente
agravadas pela nova legislação. Dentre as mais notáveis alterações
da lei nova, destacam-se:
a) elasteceu a possibilidade de prorrogação da jornada de
trabalho de 2 para até 4 horas, mediante negociação coletiva (CLT,
art. 235-C, caput e § 1o);
b) aumentou o tempo máximo de condução contínua,
entre paradas obrigatórias, de 4 para 5 horas e meia, para o
motorista de veículo de cargas (CTB, art. 67-C, § 1o);
c) reduziu de 11 para 8 horas consecutivas o período
mínimo de descanso entre duas jornadas, destinado ao sono, e
autorizou fracionamento do restante (CLT, art. 235-C, § 3o);
d) reduziu para 6 horas a cada 3 dias o período de descanso
interjornada com veículo estacionado, quando o motorista
trabalhe em dupla, em regime de revezamento, e aumentou o
período de descanso com veículo em movimento (CLT, arts.
235-D, § 5o, e 235-E, III);
e) passou a admitir inobservância “justificada” dos limites
de jornada de trabalho para viabilizar chegada rápida ao destino,
sem vinculação necessária a situações de força maior, como previa
a legislação anterior (CLT, art. 235-D, § 6o);
f) passou a admitir fixação dos limites de jornada de
trabalho exclusivamente por negociação coletiva, no transporte de
cargas vivas, perecíveis e especiais, para possibilitar transporte
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g) autorizou que a jornada de trabalho do motorista de
transporte rodoviário não tenha horário de início, término e
cumprimento de intervalos, permitindo imprevisão permanente
dos horários de trabalho, até com variação constante dos turnos de
trabalho (CLT, art. 235-C, § 13);
h) passou a admitir remuneração em função de distância
percorrida, tempo de viagem e natureza e quantidade de produtos
transportados, como regra, quando a legislação anterior proibia,
em geral, essa modalidade de remuneração, para desestimular
intensificação arriscada da jornada de trabalho (CLT, art. 235-G);
i) permitiu redução do intervalo intrajornada para
descanso e alimentação dos motoristas de transporte urbano de
passageiros, mediante negociação coletiva (CLT, art. 71, § 5o).
Considerando que as alterações promovidas pela Lei
13.103/2015 atingem principalmente os motoristas de transporte
rodoviário de cargas, com o objetivo de facilitar a compreensão
sistemática dos diversos dispositivos impugnados nesta ação,
segue-se rol das principais condições de trabalho a que estão
sujeitos esses profissionais do frete rodoviário, segundo a nova
legislação:
a) sendo autônomo o motorista, sua jornada pode
estender-se por até 13 horas de condução de veículo,40 e, sendo
empregado,
sua
jornada
de
“trabalho
efetivo”,
exclusivamente para condução de veículo, pode se estender
40 O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não prevê limite máximo de
jornada do transportador autônomo. Seu art. 67-C, § 3o, apenas o obriga a
cumprir intervalo de 11 horas entre jornadas, parte do qual pode coincidir
com as paradas obrigatórias de 30 minutos previstas no § 1o. Abatendo-se o
período de dois intervalos obrigatórios de 30 minutos ao dia, sobram 13
horas que podem ser dedicadas à condução de veículo.
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por até 12 horas diárias ou 68 semanais, em face da possibilidade
de acréscimo de 4 horas extras à duração normal de 8 horas por
dia e 44 semanais, mediante negociação coletiva;41
b) a jornada deve ser intercalada por paradas
obrigatórias de 30 minutos para descanso e alimentação, após 5
horas e meia no transporte de cargas, e após 4 horas no transporte
de passageiros,42 o que corresponde a 2 paradas diárias em jornadas
de 11 horas no transporte de cargas e de 8 horas no transporte de
passageiros; esses períodos já correspondem ao intervalo
intrajornada de 1 hora, do motorista empregado;43
c) ao final dessa jornada, o motorista terá garantido
intervalo para descanso e dormida de 11 horas, mas, como a
norma permite que esse intervalo coincida com as
paradas obrigatórias,44 ou seja, que dele seja descontada 1 hora
correspondente às duas paradas obrigatórias feitas no curso do
período de condução, isso reduz o intervalo interjornada de
11 para 10 horas;
d) dessas 10 horas de descanso entre jornadas, a norma
somente exige gozo ininterrupto mínimo de 8 horas para
sono, podendo as outras 2 horas ser usufruídas de forma
fracionada e intercalada com períodos de condução de veículo, nas
16 horas seguintes;45
e) a norma permite que o motorista usufrua o intervalo
mínimo ininterrupto de 8 horas para sono no interior de
veículo,46 até com veículo em movimento (quando houver
41 CLT, art. 235-C, caput.
42 CTB, art. 67-C, § 1o.
43 CLT, art. 235-C, § 2o.
44 CLT, art. 235-C, § 3o.
45 CLT, art. 235-C, § 3o.
46 CLT, art. 235-C, § 4o.
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dois motoristas em regime de rodízio),47 com veículo
embarcado em transporte fluvial48 ou parado em fila de
embarque ou desembarque, no regime denominado de tempo
de espera;49
f) após cumprimento da jornada normal e extraordinária,
que pode totalizar 12 horas de condução, a norma também
permite que o motorista entre em fila de embarque e
desembarque, em regime de tempo de espera,50 já que esse tempo
não é considerado “trabalho efetivo” nem computado na jornada
de trabalho,51 razão pela qual, será indenizado na razão de 30%
do valor do salário-hora;52
g) o motorista pode permanecer em regime de tempo de
espera no período integral do dia e por dias seguidos,
enquanto for necessário permanecer em fila de embarque ou
desembarque; nesse interregno, apesar de manobrar o veículo para
manter-se na fila, o motorista não cumprirá jornada de trabalho;53
sendo exigida a presença do motorista junto ao veículo e sendo o
local “adequado”, o tempo de espera será computado como de
“repouso para alimentação e dormida”;54 o motorista não
adquirirá direito a repouso semanal remunerado sobre o tempo de
espera, sendo-lhe garantido apenas o intervalo mínimo diário de 8
horas ininterruptas para sono, que pode ser “usufruído” no interior
de veículo,55 tudo mediante remuneração fixa correspondente ao
“salário-base diário”, sem proporção com o número de horas em
47 CLT, art. 235-D, § 5o.
48 CLT, art. 235-D, § 7o.
49 CLT, art. 235-D, § 3o.
50 CLT, art. 235-C, § 11.
51 CLT, art. 235-C, § 1o.
52 CLT, art. 235-C, § 9o.
53 CLT, art. 235-C, § 12.
54 CLT, art. 235-C, § 11.
55 CLT, art. 235-C, § 11.
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h) a norma permite que motorista empregado dirija por
todo o tempo necessário à parada em local seguro ou ao seu
destino, sem observância dos limites máximos diários ou
semanais de jornada, acima descritos, desde que “justificado”
por escrito e não se comprometa a segurança rodoviária (ainda
que não se saiba como essa garantia da segurança rodoviária se
concretizaria);57 em se tratando de carga viva ou perecível, a
norma permite que o limite máximo da jornada de efetiva
condução seja fixado exclusivamente por negociação
coletiva, de modo a garantir entrega da carga em condição
adequada (para a carga), em viagens de longa distância;58
i) o descanso semanal remunerado de 24 horas,
segundo a norma, pode ser fracionado na mesma semana 59 ou, em
caso de viagem com duração superior a uma semana, pode ser
acumulado por até três semanas consecutivas.60
3.3. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS
As impugnações serão a seguir apreciadas conforme a
natureza da matéria.
3.3.1. Inconstitucionalidade da Prorrogação Habitual
da Jornada de Trabalho
A requerente impugna o art. 6o da Lei 13.103/2015, no
56 CLT, art. 235-C, § 10.
57 CLT, art. 235-D, § 6o.
58 CLT, art. 235-D, § 6o.
59 CLT, art. 235-D, § 1o.
60CLT, art. 235-D, caput.
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ponto em que altera o art. 235-C, caput, da CLT, o qual passou a
dispor o seguinte:
Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 ([...]) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 ([...]) horas extraordinárias ou, mediante
previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 ([...])
horas extraordinárias.

Sustenta que, ao admitir prorrogação da jornada de trabalho
por até 4 horas extraordinárias, o dispositivo viola o art. 7 o, XIII,
da Constituição, o qual somente autoriza redução ou compensação
de jornada de trabalho mediante convenção ou acordo coletivo.
Autorização legal de prorrogação habitual da jornada de
trabalho, sem motivo excepcional justificável, já afronta o art. 7o,
XIII e XVI, da CR.
Jornada e salário sempre foram os temas centrais das
reivindicações sociais que conduziram à construção do Direito do
Trabalho, por força de sua estreita relação com o montante de
transferência de força de trabalho que se opera na relação
empregatícia e com a qualidade de vida dos obreiros.61 DÉLIO
MARANHÃO observou que, salário é o preço atribuído à força de
trabalho alienada, e jornada, a medida dessa força que se aliena.62
Analisando os objetivos da normatização da jornada de
trabalho, pondera FRANCISCO TRILLO que “a relação entre o tempo
de trabalho e o lucro empresarial é a quintessência do processo de
produção capitalista”.63 Antes da Revolução Industrial, o ritmo de
61 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São
Paulo: LTr, 2014, p. 900.
62 MARANHÃO, Délio. Direito do Trabalho. 14. ed. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1987, p. 83. Apud DELGADO, Maurício Godinho. Ob. cit.,
p. 900.
63 PÁRRAGA. F. J. Trillo. La construcción social y normativa del tiempo de trabajo:
identidades y trayectorias laborales. Valladolid: Lex Nova, 2010, p. 30-31.

55

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

trabalho marcava-se por fatores naturais, como o dia, a noite, as
estações do ano e as mudanças de clima. Com a aparição das
máquinas e a evolução tecnológica, houve mudança nesse
panorama, levando a que “o sol perdesse seu império sobre a
organização do trabalho dos homens”.64
No auge da Revolução Industrial, a busca por maior lucro
determinou a imposição patronal de jornadas extenuantes, sem
limites entre dia e noite, com drásticas consequências sobre a saúde
e a vida pessoal do trabalhador. Essas condições adversas
motivaram o clamor histórico do movimento operário por
limitação da jornada de trabalho, para preservação do tempo
existencial e proteção da saúde e segurança.65
Segundo ARNALDO SÜSSEKIND, os fundamentos históricos para
limitação do tempo de trabalho são de três ordens: a) de natureza
biológica, com vistas a combater os problemas psicofisiológicos
oriundos de fadiga e excessiva racionalização do serviço: b) de
caráter social, para possibilitar ao trabalhador viver na
coletividade a que pertença, praticar atividades recreativas, físicas
ou culturais, aprimorar seu conhecimento e conviver com a
família; e c) de índole econômica, porquanto a redução da
jornada restringe o desemprego e acarreta, pelo combate à fadiga,
rendimento superior na própria execução do trabalho.66
As históricas demandas operárias do século XIX pela redução
Apud SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Flexibilização da jornada de
trabalho e a violação do direito à saúde do trabalhador: uma análise comparativa
dos sistemas jurídicos brasileiro e espanhol. São Paulo: LTr, 2013, p. 26.
64 ORTEGA, F. Fita. Límites legales a la jornada de trabajo.Valencia: Tirant lo
Blanch, 1999. p. 15-16. Apud SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Ob.
cit. na nota 63, p. 31.
65 SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Ob. cit. na nota 63, p. 26.
66 SÜSSEKIND, Arnaldo. et alii. Instituições de Direito do Trabalho. V. 2, 16. ed.
São Paulo: LTr, 1996, p. 774.
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da jornada de trabalho alcançaram apogeu com fixação da jornada
de 10 horas diárias na Grã-Bretanha, em 1847. No final do séc.
XIX, a ideia do limite da jornada em 8 horas diárias obteve apoio
crescente, inclusive por seus impactos positivos sobre a
produtividade, conforme registrou JOHN REA em sua obra Eight
hours for work, de 1894. Segundo ele, tanto o papel dos sindicatos
quanto o dos empregadores esclarecidos foi decisivo, pois, de
forma bem-sucedida, chamaram atenção para os custos sociais das
jornadas de trabalho extensas e mobilizaram pressões políticas para
reduzi-las.67
Isso abriu caminho para que em 1919 a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) iniciasse sua trajetória normativa
internacional, com a Convenção 1, que trata exatamente da
duração do trabalho na indústria e fixa como padrão civilizatório
jornada de 8 horas diárias e 48 horas semanais, com restrições ao
trabalho extraordinário.68
Em 1935, a OIT aprovou a Convenção 47, que instituiu a
semana de trabalho de 40 horas. Por baixa adesão, editou a
Recomendação 116 (Recomendação de Redução da Jornada de
Trabalho, de 1962), por meio da qual propõe progressiva redução
da jornada de trabalho até alcançar a semana de 40 horas, com
severas restrições ao trabalho extraordinário. Fixou padrão social a
alcançar por etapas.69
67 LEE, Sangheon; MCCANN, Deirdre; MESSENGER, Jon C. Duração do
trabalho em todo o mundo: tendências de jornadas de trabalho, legislação e
políticas numa perspectiva global comparada. Secretaria Internacional de
Trabalho. Brasília: OIT, 2009. Disponível em < http://zip.net/bptqwW > ou
< http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/work_hours/pub/
duracao_trabalho_284.pdf >; acesso em 15 ago. 2016.
68 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do trabalho. Rio de Janeiro:
Renovar, 1999, p. 196.
69 Idem, p. 198.
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Em 1948, a limitação da jornada de trabalho ganhou status de
direito fundamental, quando passou a figurar como preceito da
Declaração Universal dos Direitos do Homem, no art. XXIV:
“Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação
razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas”.
No mesmo ano de 1948, a Declaração Americana dos
Direitos e Deveres do Homem, aprovada na IX Conferência
Internacional Americana, em Bogotá, Colômbia, novamente
proclamou, no art. 15, o direito a descanso do trabalho como
garantia de tempo livre para melhoramento espiritual, cultural e
físico.70
Embora o Brasil não seja signatário da Convenção 1 da OIT,
desde a Constituição de 1937 prevê como direito social do
trabalhador o “dia de trabalho de oito horas, que poderá ser
reduzido, e somente suscetível de aumento nos casos previstos em
lei” (art. 137, i).
A Constituição de 1946 trouxe disposição equivalente,
prevendo “duração diária do trabalho não excedente a oito horas,
exceto nos casos e condições previstos em lei” (art. 157, V). A
Constituição de 1967, com a Emenda Constitucional 1, de 17 de
outubro de 1969, garantiu, no art. 158, VI, “duração diária do
trabalho não excedente de oito horas, com intervalo para descanso,
salvo casos especialmente previstos”.
Por fim, a Constituição da República de 1988 deslocou os
direitos sociais dos trabalhadores do capítulo da ordem econômica
e social, onde se situavam nas constituições anteriores e inseriu-os
no Capítulo II do Título II, destinado aos “direitos e garantias
70 “Toda pessoa tem direito ao descanso, ao recreio honesto e à oportunidade
de aproveitar utilmente o seu tempo livre em benefício de seu
melhoramento espiritual, cultural e físico”.
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fundamentais”. Previu no art. 7o, XIII, entre os direitos sociais
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; [...].

Considerável corrente doutrinária sustenta que esse
dispositivo constitucional institui limite máximo intransponível de
8 horas de trabalho por dia e 44 semanais, somente admitindo
alteração desse parâmetro por negociação coletiva se para reduzir a
jornada ou para compensar horários.
Segundo tal corrente, o dispositivo constitucional veda
pactuação de jornada meramente suplementar, de caráter habitual,
além de 8 horas diárias e 44 semanais, sendo admissível apenas
jornada suplementar “extraordinária” de caráter excepcional, à luz
da previsão do art. 7o, XVI, da Constituição, que prevê
“remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em cinquenta por cento à do normal”.
MAURÍCIO GODINHO DELGADO registra que o modelo
trabalhista anterior a 1988 distinguia as noções de “jornada
meramente suplementar” e de “jornada suplementar
extraordinária”. Embora ambas correspondessem a extrapolação da
jornada-padrão, a extraordinária equivaleria a “prorrogação
caracterizada como não ordinária, fora do comum, excepcional,
anormal ou, ainda, rara, singular, notável”, conforme hipóteses
aventadas pelo art. 61 da CLT,71 para atendimento a necessidade
71 “Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho
exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de
força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços
inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. [...]
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imperiosa, quer resultante de força maior, quer para conclusão de
serviços inadiáveis cuja inexecução acarrete prejuízo manifesto, ou,
ainda, em compensação de paralisações empresariais decorrentes
de causas acidentais ou força maior.72
Extrapolação meramente suplementar, segundo o autor,
equivaleria “àquela prorrogação caracterizada como acréscimo
regular, comum, rotineiro, normal, pactuado no contexto do
contrato”,73 que a jurisprudência trabalhista passou a denominar,
contraditoriamente, de “horas extraordinárias habituais”.74
Segundo GODINHO DELGADO, ao regulamentar a jornada de
trabalho, a Constituição de 1988 referiu-se apenas a dois tipos de
sobrejornada: a “suplementar por acordo de compensação” (art. 7o,
XIII) e a sobrejornada “extraordinária” (art. 7 o, XVI). Para ele, a
Constituição não se referiu a jornada meramente suplementar por
acordo bilateral ou coletivo, de modo a concluir que pretendeu
restringir a prática de horas extras a situações estritamente
§ 3o Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas
acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua
realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo
necessário até o máximo de 2 ([...]) horas, durante o número de dias
indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de
10 ([...]) horas diárias, em período não superior a 45 ([...]) dias por ano,
sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente”.
72 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São
Paulo: LTr, 2014, p. 962.
73 Idem.
74 Nesse sentido é a súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho: “HORAS
EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO. A
supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar
prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao
empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês
das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual
ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal”.
O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses
anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da
supressão.
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excepcionais, até porque, enfatiza, acordo de compensação de
horários não enseja horas extras propriamente ditas, quando
observada a duração semanal ou mensal do trabalho.75 Condessou
essa interpretação nos seguintes termos:
Noutras palavras, as horas meramente suplementares que não
sejam resultantes de acordo de compensação e nem se confundam com as horas suplementares decorrentes de circunstâncias excepcionais mencionadas pela ordem jurídica,
configurariam irregularidade trabalhista, à luz de tal leitura
da Constituição de 1988.76

VANTUIL ABDALA sustenta que a CR/1988 não permite
contratação de horas suplementares habituais além das 8 horas
diárias, donde estaria derrogado o art. 59 da CLT no ponto em
que permite pactuação de até 2 horas suplementares por dia.77
Para ele,
[...] quando o empregador celebra com o empregado um
contrato para a prestação de horas extras, permanentemente,
a duração normal do trabalho já não é mais de oito horas. A
jornada normal passa a ser de nove ou dez horas, conforme
o número de horas extras pactuadas.78

Analisando o impacto negativo da prorrogação de jornada
sobre a saúde e segurança dos trabalhadores, SEBASTIÃO GERALDO DE
OLIVEIRA alia-se aos que defendem inconstitucionalidade do art.
75 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São
Paulo: LTr, 2014, p. 962.
76 Idem.
77 “Art. 59 A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de 2 ([...]), mediante acordo
escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de
trabalho”.
78 ABDALA, Vantuil. Horas extras habituais – nunca mais. Apud VIANA,
Márcio Túlio. Adicional de horas extras. In BARROS, Alice Monteiro de
(coord.). Curso de Direito do Trabalho: estudos em memória de Célio Goyatá.
3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 1997.
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59, caput, da CLT, no ponto em que permite acréscimo de até 2
horas suplementares habituais, em afronta ao art. 7o, XIII, da CR,
“porquanto seria inconcebível concluir que a lei ordinária possa
instituir jornada de 10 horas mediante um simples pagamento do
adicional de 50%”.79
OLIVEIRA, estudioso da saúde e segurança do trabalhador,
critica com perplexidade a contradição da noção de “horas extras
habituais”, que se cristalizou na jurisprudência trabalhista, em
trecho que vale transcrever:
Em que pese [a]o limite da duração do trabalho previsto na
legislação trabalhista brasileira, permanece transitando na contramão da história a prática nociva e reiterada do elastecimento da jornada, tornando rotineiro o que deveria ser
rigorosamente excepcional, chegando até ao inconciliável paradoxo das “horas extras habituais”, notado, sem constrangimento, em diversos julgamentos. Sem dúvida, esse fato
contribui para o crescente número de doenças ocupacionais
que as estatísticas oficiais estão apontando. E o excesso de horas extras, em muitas situações, caracteriza a culpa patronal nas
ações de reparação de danos, por representar fator contributivo para o advento das doenças relacionadas ao trabalho.80

Essa compreensão é a que mais bem retrata o sentido do art.
7o, XIII e XVI, da Constituição, tendo em vista seu caráter de
normas instituidoras de direitos fundamentais. Na lição de ARION
SAYÃO ROMITA, elas garantem “direitos indisponíveis em caráter
absoluto, insuscetíveis de renúncia mesmo em sede coletiva”,
porque compreendem os direitos a saúde, segurança no trabalho e
repouso, mediante limitação de jornada.81
79 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 6.
ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 181.
80 Idem, p. 180.
81 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 5. ed.
São Paulo: LTr, 2014.
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Compreensão do caráter estrito, excepcional, do “serviço
extraordinário”, mencionado no art. 7o, XVI, da CR, é a única
capaz de resguardar a norma fundamental do inc. XIII. Esta, ao
fixar limite máximo da duração normal do trabalho, não o faz
apenas com o propósito econômico de balizar o valor da força de
trabalho em proporção ao importe do salário mínimo nacional
(inc. IV). Teve por finalidade principal concorrer para promoção
dos direitos fundamentais à saúde e segurança do trabalhador (inc.
XXII) e dos direitos a descanso, a lazer (art. 6o) e a convívio social
e familiar (art. 5o, X), como direitos de personalidade.
O regime de jornada de trabalho da Lei 13.103/2015 é
extremamente gravoso aos direitos fundamentais dos trabalhadores,
a começar pela norma inserida no art. 235-C, caput, da CLT, que
disciplina a prorrogação de sua jornada de trabalho. Esse
dispositivo “normaliza” por habitualidade o serviço prestado além
da jornada-padrão de 8 horas, em violação ao art. 7 o, XIII, da CR,
pois concretamente institui jornada “normal” de 10 horas diárias,
em burla ao limite constitucional.
Revela-se, por conseguinte, inconstitucional o caput do art.
235-C da CLT, na redação da Lei 13.103/2015, tanto no ponto em
que autoriza prorrogação habitual da jornada dos motoristas
profissionais rodoviários por até 2 horas extraordinárias além da
oitava, quanto ao admitir prorrogação habitual por até 4 horas
mediante convenção ou acordo coletivo.
Pelas mesmas razões, não se pode conferir efeito
repristinatório à redação anterior do § 1o do mesmo dispositivo,
inserida pela Lei 12.619/2012, que disciplinava idêntica matéria,
pois também admitia prorrogação, “por até 2 ([...]) horas
extraordinárias”, da jornada normal de trabalho já fixada em 8
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horas,82 violando igualmente o limite previsto na norma
constitucional.
É caso de declarar inconstitucional a expressão “admitindo-se
a sua prorrogação por até 2 ([...]) horas extraordinárias ou,
mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4
([...]) horas extraordinárias”.
3.3.2. Prorrogação Habitual da Jornada: Violação de Direitos
Fundamentais do Trabalhador e da Segurança Viária
Não obstante as razões do tópico anterior, parte da doutrina
e a predominante jurisprudência trabalhista reputam compatível
com a Constituição a prorrogação habitual da jornada normal de
trabalho, além das 8 horas previstas no art. 7 o, XIII, da
Constituição, como prevê o caput do art. 59 da CLT, que permite
extensão da jornada normal de trabalho em até 2 horas diárias, por
acordo bilateral ou negociação coletiva.83
ARNALDO
SÜSSEKIND
não
vislumbra
impedimento
constitucional à prorrogação habitual. Em interpretação histórica
da Constituição, entende que a única restrição constitucional à
prática das horas extraordinárias consiste no adicional
remuneratório de 50% previsto no art. 7o, XVI, como fator de
desestímulo, conforme se infere destas observações:
Em nosso país o trabalho extraordinário está se convertendo
em trabalho ordinário, concorrendo assim para agravar o desemprego, ampliar os infortúnios do trabalho (os índices de
82 Art. 235-C. “§ 1o Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até
2 ([...]) horas extraordinárias”.
83 “Art. 59 A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de 2 ([...]), mediante acordo
escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de
trabalho”.
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frequência e gravidade dos acidentes crescem durante as horas extras), tornar o trabalhador um aposentado precoce da
Previdência Social e reduzir-lhe o tempo de convívio familiar. Criticável, por isso mesmo, é a legislação vigente sobre o
tema, ao possibilitar, como regra geral, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou pelos instrumentos
da negociação coletiva, a prorrogação permanente da jornada por duas horas.
[...]
Por tais razões, é que sugerimos que a nova Carta Magna ordenasse restrições ao trabalho extraordinário. A Constituinte
pretendeu fazê-lo, ao determinar apenas que o adicional de
hora extraordinária corresponda, no mínimo, a 50% da remuneração da hora normal (art. 7o, no XVI). No entanto,
majorar o valor de hora extra não obsta a prática condenável
da prorrogação permanente da duração normal do trabalho;
somente eleva o seu custo, que o empresário repassa para o
preço dos bens produzidos dos serviços prestados. E acabará
motivando o trabalhador, nesta fase de continuada perda do
poder aquisitivo do salário, a solicitar ao empregador que lhe
dê serviço extraordinário.84

AMAURI MASCARO NASCIMENTO também deixou doutrina
reputando constitucional a pactuação de horas extraordinárias
habituais por acordo entre as partes e incabível a distinção entre
“horas suplementares” e “horas extraordinárias”, defendida no
tópico anterior.85
O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da súmula 291,
não apenas admite prestação de horas extraordinárias habituais,
como entende passível de indenização a perda econômica
decorrente da sua supressão.86
84 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. Rio de Janeiro:
Renovar, 1999, p. 207-209.
85 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 21. ed.
São Paulo: LTr, 1994, p. 251.
86 Súmula 291. “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço
suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano,
assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de

65

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

Essa linha de interpretação parte do pressuposto de que o art.
7o, XIII, da Constituição, apenas fixou limite máximo de
jornada-padrão, remunerada por salário mínimo ou contratual, mas
reservou à legislação infraconstitucional a disciplina das horas
extras, seus limites e meios de pactuação, como fazem o art. 59 da
CLT, destinado aos trabalhadores em geral, e seu art. 235-C, ora
impugnado, específico para motoristas profissionais rodoviários.
Não obstante adotada no tópico anterior a primeira linha
interpretativa, por ser mais consentânea com o princípio da
democracia social e econômica e com a ordem constitucional, que
deve orientar a interpretação das normas constitucionais analisadas,
a segunda vertente também deve ser aqui considerada, ainda que
de forma subsidiária, em face de sua adesão por parte da
comunidade de intérpretes da Constituição.87
Mesmo sob essa perspectiva, padece de inconstitucionalidade
o caput do art. 235-C da Lei 13.103/2015, no ponto em que
autoriza contratação habitual de horas extras além da oitava, no
1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou
fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da
jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos
últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da
hora extra do dia da supressão”.
87 Intérpretes aqui considerados não apenas os doutrinadores e autoridades
judiciárias, mas também a comunidade, que ajuda a construir a realidade
constitucional. Referência à teoria constitucional de Peter Häberle, muito
difundida no Brasil, segundo a qual, “o círculo de intérpretes da
Constituição deve ser alargado para abarcar não apenas as autoridades
públicas e as partes formais nos processos de controle de
constitucionalidade, mas todos os cidadãos e grupos sociais que, de uma
forma ou de outra, vivenciam a realidade constitucional”. Apud MENDES,
Gilmar Ferreira. Homenagem à doutrina de Peter Häberle e sua influência
no
Brasil.
Disponível
em:
< http://zip.net/bvtrnd >
ou
< http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStf
Agenda_pt_br/anexo/Homenagem_a_Peter_Haberle__Pronunciamento_
_3_1.pdf >; acesso em 15 ago. 2016.
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serviço de transporte rodoviário, porquanto não observa os limites
impostos pelos direitos fundamentais ao descanso, à saúde e à
segurança do trabalhador e aos direitos de personalidade, que
reclamam tempo disponível para a vida pessoal, além do direito
fundamental à segurança pública viária (que não é só dos
motoristas profissionais, mas de todos os usuários do sistema), que
depende de repousos adequados dos motoristas profissionais, a fim
de prevenir os epidêmicos acidentes de trânsito do sistema viário
nacional.
Como observa ARNALDO SÜSSEKIND, limitação do tempo de
trabalho é reivindicação social histórica fundada, primeiramente,
em ordem de natureza biológica, “com vistas a combater os
problemas psicofisiológicos oriundos da fadiga e da excessiva
racionalização do serviço”.88
Pesquisa desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP)
revela que motoristas de caminhão desenvolvem atividade de alto
risco, pelo elevado grau de concentração, raciocínio e reações
rápidas que exige, aliados a fatores adversos nas condições de
trabalho, como extensa jornada, muitas vezes em ambos os turnos,
alimentação inadequada, locais inseguros para dormir, ausência de
sanitários higienizados, trabalho isolado, sedentarismo e outros
problemas inerentes à organização do trabalho. Do estudo se extrai
o seguinte relato (sem destaque no original):
A atividade de trabalho dos motoristas de caminhão e de caminhão pesado é caracterizada como de alto risco. Primeiro,
pela atividade em si exigir um alto grau de concentração, de
raciocínio e reações rápidas, tanto para interpretar os sinais
de trânsito quanto para responder aos estímulos diversos do
tráfego. E para isso, precisam estar em estado de alerta contínuo. Esse alerta contínuo refere-se à capacidade de fazer a
88 SÜSSEKIND, Arnaldo. et al. Instituições de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 66, p. 774.
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varredura no meio, percebendo os estímulos, e à disposição
de agir prontamente. [...] os motoristas de caminhões transitam por estradas que, às vezes, não têm os mesmos padrões, a
mesma infra-estrutura de serviços e nem as mesmas condições de tráfego, exigindo, por isso, um estado de alerta contínuo, o que colabora para o processo de degradação de sua
saúde. Além do estado de alerta contínuo, a alimentação
incorreta e inadequada, os locais inseguros para dormir, a ausência de sanitários higienizados, o trabalho
isolado, o sedentarismo e todos os problemas da organização do trabalho colocam os motoristas de caminhões como trabalhadores com alto risco de
sofrer um acidente (OLIVEIRA e BENTO 2003). Ocorre
ainda o risco do alcoolismo que, segundo SELLIGMANN-SILVA
(1995) confirma, os indivíduos que trabalham sob
muita tensão são os mais propensos ao alcoolismo,
como é o caso dos motoristas de caminhão e de ônibus, estando este processo presente em ocupações em que o
indivíduo trabalha sozinho.89

Outra pesquisa, a respeito das alterações cardiometabólicas e
de sono em motoristas rodoviários de cargas, também da USP,
demonstra que a extensa jornada de trabalho a que se submete essa
população conduz a privação crônica de sono e a baixo nível de
alerta e eleva o risco de acidentes de trânsito, especialmente dos
motoristas que dirigem em ambos os turnos.90
89 TEIXEIRA, Monica La Porte. Acidentes e doenças do trabalho de profissionais
do setor transporte: análise dos motoristas no Estado de São Paulo, 1997 a
1999. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde
Pública, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, para
obtenção do título de Mestre em Saúde Pública. Área de Concentração:
Saúde
Ambiental.
São
Paulo,
2005.
Disponível
em
< http://zip.net/bytrrX >
ou
< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/pdf/dissertacao_monica_teix
eira.pdf >; acesso em 15 ago. 2016.
90 MARQUEZE, Elaine Cristina. Alterações cardiometabólicas e de sono em
motoristas de caminhão. Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em
Saúde Pública para obtenção do título de Doutor em Ciências. Área de
Concentração em Saúde Ambiental. São Paulo, 2012. Disponível em
< http://zip.net/bxtrXz >
ou
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Segundo a pesquisa, cerca de um terço dos motoristas de
caminhão já cochilou ao volante, e o número aumentava para 80%
quando se tratava de motoristas que trabalhavam em turnos
diferentes (diurno e noturno). “Entre estes trabalhadores, a
sonolência e os baixos níveis de alerta estavam entre as principais
causas de acidentes no trabalho”.91
A maioria desses trabalhadores apresenta alta prevalência de
vida sedentária, hábitos alimentares inadequados e tabagismo. 92
Essas características são conhecidos fatores de risco para uma série
de patologias cardiovasculares, como hipertensão arterial sistêmica,
hipercolesterolemia e coronariopatias.93 Existe número crescente
de evidências demonstrando que “motoristas apresentam risco
aumentado
de
desenvolver
distúrbios
cardiovasculares,
94,95
gastrintestinais, de sono e psíquicos”.
Esses problemas psíquicos estão geralmente associados a
fadiga crônica e estresse, que se instala insidiosamente no
organismo em atividades por tempo prolongado e sem descansos
regulares e leva a alterações emocionais e cognitivas, como
depressão e ansiedade, o que afeta diretamente o convívio familiar,
< http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-25022013174057/pt-br.php >; acesso em 15 ago. 2016.
91 Idem.
92 Pesquisas científicas sobre as principais patologias que acometem os
motoristas profissionais, no sítio “Médicos pela segurança viária”,
disponível
em
< http://zip.net/bdtrsQ >
ou
< https://www.medicosporlaseguridadvial.com/pt-pt/category/areacientifica/artigos >; acesso em 15 ago. 2016.
93 Idem.
94 Idem.
95 Matéria jornalística ilustrativa das principais doenças que acometem os
motoristas rodoviários, associadas ao cansaço e ao consumo de drogas,
disponível
em
< http://zip.net/bytrr2 >
ou
< https://www.youtube.com/watch?v=bvKGHkbJjw4 >; acesso em 15
ago. 2016.
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Tais problemas explicam a íntima conexão entre as
superjornadas praticadas por motoristas rodoviários brasileiros, a
pouca disponibilidade de tempo para sono e o alto índice de
consumo de anfetaminas e outras drogas estimulantes, segundo
diversas pesquisas, das quais se ressaltam as três seguintes, a título
exemplificativo.
Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, em
2004, com empresas de transporte rodoviário de carga do estado,
apurou que 96% registravam acidentes de trânsito com morte ou
lesão permanente de motorista e que em 48% das empresas se
constatou uso de drogas por motoristas; deste universo, 65%
usavam anfetaminas, além de álcool e maconha.97
Outro estudo, apresentado na Universidade Estadual de
Londrina, em 2014, no qual foram entrevistados 670 motoristas de
caminhão no Porto de Paranaguá, também constatou alto índice
de uso de drogas associado a alta carga de trabalho. Relata o
pesquisador:
O consumo de substâncias psicoativas para suportar a carga
de trabalho antes ou durante a direção, ao longo de toda a
profissão de motorista, foi referido por 50,7% (n=340) dos
96 TEIXEIRA, Monica La Porte. Acidentes e doenças do trabalho de profissionais
do setor transporte: análise dos motoristas no Estado de São Paulo, 1997 a
1999. Ob. cit. na nota 89.
97 ZEFERINO, Maria Terezinha. Acidentes de trânsito e os estimulantes do
tipo anfetaminas – estudo de casos junto às empresas de transporte
rodoviário de cargas no Estado de Santa Catarina. Dissertação de mestrado
submetida à Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de
Pós-graduação em Engenharia Civil (PPGEC) para a obtenção do título
de mestre em Engenharia Civil. Área de Concentração: Infraestrutura e
Gerência
Viária.
Florianópolis,
2004.
Disponível
em:
< http://zip.net/bhtq7C >
ou
< https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/87295/206188
.pdf?sequence=1 >; acesso em 15 ago. 2016.
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motoristas avaliados. Dentre aqueles que referiram consumo
de substâncias psicoativas, as mais citadas foram: anfetaminas
(n=228 [67,1%]), anfetaminas com energéticos (n=58
[17,1%]) e energéticos (n=22 [6,5%]) (Figura 5). O consumo
de anfetaminas e cocaína (isoladamente ou em associação
com outras substâncias) foi mencionado por 90,6% (n=308)
e 4,7% (n=16) dos motoristas que relataram consumo de
psicoativos. Também foi relatado o uso de maconha e heroína, mas com baixas frequências (menor que 1,0%). [...] O
consumo de cocaína nos últimos 30 dias foi relatado por
10,3% dos motoristas que mencionaram o uso de psicoativos
(Figura 6). A situação de perder ou quase perder o controle
da direção após o uso destas substâncias foi referido por
14,3%. Quarenta e três por cento dos motoristas relataram
conhecer motoristas que usam tais substâncias, e 21,0% referiram conhecer condutores de caminhão que se envolveram
em acidentes após sua utilização.98

Recente pesquisa da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (RS) confirma que dormir ao volante é uma das principais
causas de acidentes fatais causados por motoristas em rodovias e
que, para evitar sono em longas jornadas, parcela considerável
desses profissionais faz uso sistemático de anfetaminas, droga
estimulante do sistema nervoso central utilizada para auxiliar na
diminuição da fadiga, na redução do sono e no aumento da
capacidade de trabalho.99
98 GIROTTO, Edmarlon. Características do trabalho, consumo de substâncias
psicoativas e acidentes de trânsito entre motoristas de caminhão. Tese
apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade
Estadual de Londrina, como requisito para a obtenção do título de doutor em
Saúde Coletiva. Londrina, 2014. Disponível em: < http://zip.net/bctq4W >
ou < http://www.uel.br/pos/saudecoletiva/portal/pages/arquivos/edmarlon
%20girotto%20Tese_Vers%C3%A3o%20Final_Completa_capa_dura_fc.pdf >;
acesso em 15 ago. 2016.
99 WENDLER, Emerson Augusto; BUSATO, César Roberto; MIYOSHI,
Edmar. Uso de anfetaminas por motoristas de caminhão para reduzir o
sono. Universidade Estadual de Ponta Grossa – RS, set/dez 20013.
Disponível
em:
< http://zip.net/bctq4W >
ou
< file:///C:/Users/Andre/Downloads/364-1152-1-PB.pdf >; acesso em
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Questionados 318 motoristas sobre uso de medicamentos
para não dormir, apenas 3,12% (10) afirmaram nunca os haverem
utilizado e 96,88% (308) afirmaram ter empregado pelo menos
uma vez ou utilizar rotineiramente medicamentos com a
finalidade de aumentar o tempo de vigília.100
Mais assustadora é a constatação do aumento do consumo de
cocaína para combater fadiga, entre esses profissionais. Vale
relembrar a pesquisa de campo em maio de 2007, na rodovia
BR-364, em Mato Grosso do Sul, acima. De 104 motoristas de
transporte de cargas que se dispuseram a doar urina para exames,
constatou-se uso de cocaína por 51% dos profissionais, e 3%
estavam em estado de alucinação, sem condição de dirigir.101
A imprensa102 e instituições de defesa dos direitos dos
trabalhadores vêm alertando com frequência sobre o grave quadro
de acidentes de trânsito e adoecimento de motoristas rodoviários
brasileiros, associado à extensa jornada de trabalho.
É fato consabido, demonstrado por inúmeras pesquisas
científicas e rotineiramente relatado pela mídia, que o excesso
sistemático de jornada de trabalho e o consumo de drogas são
fatores determinantes do alto índice de acidentes de trânsito nas
rodovias brasileiras, envolvende veículos de carga e passageiros,
com ferimentos e mortes que acarretam altíssimo custo social.
15 ago. 2016.
100Idem.
101Idem.
102Exemplos: (a) Caminhoneiros são os trabalhadores que mais morrem no
Brasil. Repórter Brasil. Disponível em: < http://zip.net/bttrKG > ou
< http://reporterbrasil.org.br/2012/04/caminhoneiros-sao-ostrabalhadores-que-mais-morrem-no-brasil >; acesso em 15 ago. 2016;
(b) Caminhoneiros sob efeito de drogas aumentam riscos de acidentes. Site G1.
Disponível em: < http://zip.net/bbtqTQ > ou < http://g1.globo.com/bomdia-brasil/noticia/2015/10/caminhoneiros-sob-efeito-de-drogasaumentam-riscos-de-acidentes.html >; acesso em 15 ago. 2015.
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Somente em 2012 registraram-se 62.851 acidentes
envolvendo caminhões nas rodovias federais do país, o que
corresponde a 34% dos acidentes de trânsito, provocando morte de
3.682 pessoas e média de 10,1 mortos por dia.103 Segundo o
Movimento SOS Estradas, desse total, 34% foram motivados por
falta de atenção do motorista, fruto principalmente de fadiga e
pressão pelo cumprimento de horários.104
O diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
(ABRAMET), médico DIRCEU RODRIGUES ALVES JÚNIOR, em crítica
ao regime de até 12 ou 13 horas de jornada de condução
autorizado pela Lei 13.103/2015, chama atenção para que, a cada
4 horas na direção veicular, o condutor tem lapsos de atenção, que,
com 8 horas de condução, está sujeito a déficit de atenção e que,
acima desse período, o risco de acidente aumenta em duas vezes.
Aponta o especialista (sem destaque no original):
[...] não podemos ignorar que a cada 4 h na direção veicular, o homem tem lapsos de atenção, que com 8 h
tem déficit de atenção e que acima disso o risco de
acidente aumenta em duas vezes.
Ignora-se ainda que a vibração de corpo inteiro, o ruído
uniforme e contínuo, o movimento pendular do tronco e da
cabeça e as imagens que passam no seu campo visual durante
toda a jornada são fatores indutores da fadiga e do sono. Fora
isso, incorporam-se os distúrbios do sono, principalmente da privação do sono, coisa comum entre os
caminhoneiros que repousam em local inadequado,
dentro da boleia, na rede pendurada, contrariando o
que é recomendado pela higiene do sono. A vibração
103Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro – período de 2008 a
2012. Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Disponível em
< http://zip.net/bhtq7m >
ou
< http://pvst.com.br/atlasdaacidentalidade >; acesso em 15 ago. 2016.
104As drogas e os motoristas profissionais: dimensionando o problema e
apresentando soluções. Movimento SOS Estradas. Coordenação RODOLFO
ALBERTO RIZZOTTO, 2014. Ob. cit. na nota 17.
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de corpo inteiro [é] capaz de levá-lo ao final da jornada à
exaustão física. A alimentação de rua, o estresse físico, psicológico e social, o medo de ter um acidente, de causar dano a
terceiros e ao patrimônio, de ser assaltado, sequestrado e até
morto.
Não se pode permitir que um trabalhador submetido à
agressão física, caracterizada pela vibração e o ruído já citados, às variações térmicas e climáticas, ao risco químico em
decorrência de exposição a gases, vapores, poeiras, fuligem
além dos produtos químicos que possa estar transportando,
não tenha limite restrito a tal exposição. Ainda o risco biológico pelo fato de estar submetido a doenças endêmicas, infectocontagiosas, doenças tropicais, nas diversas regiões por
onde transita. Além das condições de higiene precária na boleia e do próprio corpo e também quando transporta cargas
orgânicas. O risco ergonômico pelo trabalho repetitivo que
executa e dependendo das condições de manutenção de veículo, submetendo-o a maior esforço. Ainda o risco de acidentes, de problemas com cargas perigosas, com o
isolamento da família e da sociedade, desenvolvendo
trabalho em situação de isolamento.105

Esses dados corroboram o critério adotado pela Convenção
153 da OIT, de 27 de junho de 1979, que trata da jornada de
trabalho e período de descanso para motoristas de transporte por
carretas, cujo art. 6 lhes prevê jornada máxima, já incluindo horas
extras, de 9 horas diárias e 48 semanais.106
Esse mesmo parâmetro adotam o Parlamento Europeu e o
105ALVES JUNIOR, Dirceu Rodrigues. Pobre profissional ao volante!
Disponível
em:
< http://zip.net/bktp1H >
ou
< http://abetran.org.br/index.php?
option=com_content&task=view&id=29740&Itemid=44 >; acesso em 20
fev. 2016.
106Art. 6. “1. La duración total máxima de conducción, comprendidas
las horas extraordinarias, no deberá exceder de nueve horas por
día ni de cuarenta y ocho horas por semana. [...] 3. Las duraciones
totales de conducción a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo
deberán reducirse en los transportes que se efectúen en condiciones
particularmente difíciles.”
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Conselho da União Europeia, no citado Regulamento 561/2006,
cujo art. 6o dispõe que o tempo máximo de condução diária
não pode superar 9 horas, podendo estender-se a 10 horas, no
máximo, duas vezes na semana, de forma que o tempo máximo
semanal não exceda 56 horas.
Embora o Brasil não tenha ratificado a Convenção 153 da
OIT e, portanto, não esteja ela integrada ao direito positivo pátrio,
essa referência de jornada internacionalmente aceitável para a
categoria não deve ser desprezada em sua importância heurística e
na interpretação constitucionalmente aceitável do limite razoável
de tolerância fisiológica e social ao trabalho de condução de
veículos rodoviários de carga, porquanto tais parâmetros se
estabeleceram em complexo processo dialógico, na OIT, ao longo
de anos, com fundamento em dados científicos aceitos pelos
governos e representações patronais e profissionais.
A Constituição da República constitui o principal marco
jurídico de proteção à saúde do trabalhador. Nela, a saúde é
considerada como direito social (arts. 6o e 196), “garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos” (art. 196), e assegura-se aos
trabalhadores direito à “redução dos riscos inerentes ao trabalho
por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7o, XXII),
não apenas por seguro contra acidentes de trabalho (inc. XVIII).
Na perspectiva da Organização Mundial da Saúde (OMS), a
saúde é “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não somente a ausência de doença ou enfermidade”, conforme
seu documento de constituição, de 1946.107
A legislação ainda não incorporou suficientemente os
107OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador.
Ob. cit. na nota 79, p. 125.
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avanços constitucionais e as diretrizes estabelecidas pelas
convenções da OIT ratificadas pelo Brasil, 108 entre elas a mais
importante em matéria de saúde e segurança do trabalhador, a
Convenção 155, de 22 de junho de 1981, ratificada pelo Brasil em
18 de maio de 1993.109
Por meio dela, o país obrigou-se a formular e a colocar em
prática uma política nacional coerente em matéria de segurança e
saúde dos trabalhadores, com o objetivo de prevenir acidentes e
doenças que decorram do trabalho ou tenham relação com ele e
reduzir ao mínimo possível as causas de risco. Essa política de
prevenção deve ser adotada por norma interna, mediante prévia
consulta às organizações representativas de empregadores e de
trabalhadores interessadas, conforme seus arts. 4 e 8.110
De acordo com SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA, desde maio
de 1993, quando entrou em vigor no país a convenção, o
movimento para implantar política nacional de segurança e saúde
no ambiente de trabalho não tem alcançado seus objetivos, por
108Idem, p. 136.
109Aprovada pelo Decreto Legislativo 2, de 17 de março de 1992, e
promulgada pelo Decreto 1.254, de 29 de setembro de 1994.
110“Artigo 4.1. Todo Membro deverá, em consulta às organizações mais
representativas de empregadores e de trabalhadores, e levando em conta as
condições e a prática nacionais, formular, por em prática e reexaminar
periodicamente uma política nacional coerente em matéria de
segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de
trabalho. 2. Essa política terá como objetivo prevenir os acidentes e os
danos à saúde que forem conseqüência do trabalho, tenham relação com a
atividade de trabalho, ou se apresentarem durante o trabalho, reduzindo
ao mínimo, na medida que for razoável e possível, as causas dos
riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho”.
“Artigo 8. Todo Membro deverá adotar, por via legislativa ou
regulamentar ou por qualquer outro método de acordo com as
condições e a prática nacionais, e em consulta às organizações
representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas,
as medidas necessárias para tornar efetivo o artigo 4 da presente
Convenção”.
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No transporte rodoviário, a ausência dessa política de
prevenção à saúde e segurança do trabalhador é extremamente
danosa, pois, como demonstrado, o Brasil convive com inaceitáveis
taxas de morbidade no trânsito, grande parte decorrente de
acidentes com caminhões de carga, frequentemente envolvendo
motoristas que dormem ao volante, entorpecidos com anfetaminas
e outras drogas, por força da fadiga associada a extensas jornadas de
trabalho.112
Por falta de iniciativa do poder público, não se dispõe, no
país, de norma regulamentadora da saúde e segurança desses
profissionais, elaborada mediante consulta prévia às representações
patronais e profissionais, acerca da eliminação ou redução dos
riscos específicos inerentes à atividade de transporte rodoviário de
cargas e passageiros.
Portanto, além de não observar a Convenção 155, na
atividade dos motoristas profissionais de transporte rodoviário, a
Lei 13.103/2015 ainda dispõe de forma diametralmente contrária
a ela, em particular a seu art. 5, segundo o qual a política de
prevenção de acidentes e doenças do trabalho deverá levar em
consideração aspectos que possam afetar a segurança e saúde dos
trabalhadores, inclusive a adaptação do tempo de trabalho às
capacidades físicas e mentais dos trabalhadores:

111OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador.
Ob. cit. na nota 79, p. 134.
112Atlas da Acidentalidade no Transporte Brasileiro – período de 2008 a
2012. Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Disponível em
< http://zip.net/bhtq7m >
ou
< http://pvst.com.br/atlasdaacidentalidade >; acesso em 15 ago. 2016.
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Artigo 5
A política à qual se faz referência no artigo 4 da presente
Convenção deverá levar em consideração as grandes
esferas de ação que se seguem, na medida em que possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores e o meio
ambiente de trabalho:
[...]
b) relações existentes entre os componentes materiais do trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam, e
adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo
de trabalho, da organização do trabalho e das operações e
processos às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores; [...].

A norma internacional possui nítido caráter de convenção
internacional de direitos humanos, porquanto prevê adoção
de políticas nacionais de prevenção dos riscos inerentes a
atividades profissionais, em defesa da saúde e segurança dos
trabalhadores e assume o conteúdo de salvaguarda da vida em face
de imperativos da atividade econômica, nem sempre legítimos e
nunca mais valiosos do que o bem essencial que é a vida.
As convenções da OIT sobre segurança, saúde e ambiente do
trabalho inserem-se no quadro das convenções sobre direitos
humanos referidas no art. 5o, § 3o, da Constituição, consoante bem
observa SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA. Tais normas
internacionais assumem no Brasil status hierárquico supralegal, na
linha dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento dos recursos extraordinários 466.343 e 349.703 e do
habeas corpus 87.585, em 3 de dezembro de 2008. MAURÍCIO
GODINHO DELGADO destaca que todos os tratados e convenções
internacionais sobre direitos trabalhistas possuem natureza de
direitos humanos.113
113DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 154.

78

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

Como mecanismo de salvaguarda humanitária, a limitação
razoável da jornada de trabalho já figura como preceito da
Declaração Universal dos Direitos do Homem desde 1948,
segundo a qual “todo homem tem direito a repouso e lazer,
inclusive a limitação razoável das horas de trabalho [...] (art.
XXIV).
No julgamento da medida cautelar em ação direta de
inconstitucionalidade 1.675-1/DF, em que essa Corte apreciou
pedido de suspensão cautelar da Medida Provisória 1.539-35, de 4
de setembro de 1997, sobre trabalho aos domingos no comércio
varejista, o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE anotou:
Parece inquestionável que os direitos sociais dos trabalhadores enunciados no art. 7o da Constituição, se compreendem
entre os direitos e garantias constitucionais incluídos no âmbito normativo do art. 5o, § 2o, de modo a reconhecer alçada
constitucional às convenções internacionais anteriormente
codificadas no Brasil.

Ao ratificar o Protocolo Adicional à Convenção Americana
Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, denominado Protocolo de San Salvador, 114 o
Brasil reconheceu, em seu art. 7, que o direito ao trabalho
pressupõe condições justas, dentre as quais a limitação razoável das
horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais, devendo ser
menores as jornadas quando se tratar de trabalhos perigosos,
insalubres ou noturnos.115 Essa norma concretiza o direito
114Cf. STF. Plenário. MC na ADI 1.675/DF. Rel.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
24 set. 1997, maioria. DJ, 19 set. 2003, p. 14.
115“Artigo 7. [...] que o direito ao trabalho, a que se refere o artigo anterior,
supõe que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, eqüitativas e
satisfatórias, para o que esses Estados garantirão em suas legislações,
de maneira particular”: [...]
g) Limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto
semanais. As jornadas serão de menor duração quando se tratar
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proclamado no art. 5, item 1, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, segundo o
qual ”toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade
física, psíquica e moral”.
A Declaração de Seul sobre segurança e saúde no trabalho,
aprovada no XVIII Congresso Mundial Sobre Segurança e Saúde
no Trabalho, promovido pela OIT em julho de 2008, registra no
preâmbulo que “[...] o direito a um ambiente de trabalho seguro e
saudável deve ser reconhecido como um direito humano
fundamental e que a globalização deve ser acompanhada de
medidas preventivas que garantam a segurança e saúde de todos no
trabalho [...]”.
Não parece haver dúvida, portanto, de que, em face de seu
caráter protetivo da saúde e da vida do trabalhador, as normas da
Convenção 155 da OIT, em sintonia com a legislação
internacional de direitos humanos, gozam de aplicabilidade e de
posição hierárquica destacada no ordenamento jurídico pátrio.
Ainda que se entenda de modo diverso, a incorporação dessa
legislação internacional ao ordenamento brasileiro demanda
hermenêutica voltada a dela extrair a máxima eficácia como
instrumento de concretização do direito fundamental à vida, à
saúde e à segurança dos trabalhadores (Constituição, art. 7o, XXII),
a fim de viabilizar acesso desse grupo socialmente mais vulnerável
a sistemas de proteção a direitos fundamentais, na linha de
interpretação da 2a Turma desse Tribunal, no HC 91.361, relatado
pelo Ministro CELSO DE MELLO, em que se discutiu a aplicação de
dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos:
HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A
NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE
de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos. [...]”.
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DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
– Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade
interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos),
consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais
favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais
ampla proteção jurídica.
– O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que
prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode
ser aquela prevista no tratado internacional como a que se
acha positivada no próprio direito interno do Estado), deverá
extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de
proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob
pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs.
– Aplicação, ao caso, do Artigo 7o, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da
regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.116

Tomadas como bloco de constitucionalidade117 as
disposições constitucionais e internacionais de proteção à saúde e
segurança do trabalhador, o art. 235-C da CLT, no ponto em que
autoriza prorrogação habitual de jornada além da oitava hora
diária, é incompatível com os imperativos de ordem biológica que
ditam limitação normativa razoável da jornada de trabalho, tendo
em vista que: (a) supera o limite de tolerância biológica
116STF. Segunda Turma. Habeas corpus 91.361/SP. Rel.: Min. CELSO DE MELLO.
23 set. 2008, un. DJe 25, 6 fev. 2009; RTJ, vol. 208(3), p. 1.120.
117A respeito do desenvolvimento da teoria do bloco de constitucionalidade
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ver acórdão proferido na ADIMC 595/ES, DJ 30 out. 1991.
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internacionalmente reconhecido para a atividade e submete
trabalhadores (e incontáveis usuários das estradas nacionais) a
elevados riscos de acidentes e adoecimentos; (b) mesmo
disciplinando condições de trabalho em situações de perigo à vida,
não se insere em política nacional coerente em matéria de
segurança e saúde dos trabalhadores, mediante consulta prévia às
representações patronal e profissional, e (c) não leva em conta, com
fundamento em critérios científicos, a necessidade de redução e
adaptação da jornada de trabalho dos motoristas rodoviários às suas
capacidades físicas e mentais (art. 5, c).
Essa prorrogação habitual ainda afronta a segunda ordem de
fundamentos históricos a que se refere ARNALDO SÜSSEKIND,
referente às razões de caráter social, “para possibilitar ao
trabalhador viver na coletividade a que pertence, podendo praticar
atividades recreativas, físicas ou culturais, aprimorando seu
conhecimento e convivendo, enfim, com a família”.118
O direito fundamental a lazer, essencial ao desenvolvimento
da personalidade humana, na lição de AMARAL CALVET, compreende
a satisfação de necessidades biológicas, sociais, psíquicas e
existenciais do ser humano.119 Na dimensão biológica, constitui
mecanismo de proteção à saúde, tendo em vista sua essencialidade
para “redução dos riscos de doenças e outros agravos” (CR, art.
196), como visto. Sob o prisma social, tempo livre para lazer é
imperativo de satisfação da necessidade humana de
desenvolvimento da convivência social, com fomento de relações
familiares e privadas, possibilitando interação humana e prática de
118SÜSSEKIND, Arnaldo. et al. Instituições de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 66, p. 774.
119CALVET, Otavio Amaral. Direito ao lazer nas relações de trabalho. São Paulo:
LTr, 2006, p. 67-76. Apud SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira.
Flexibilização da jornada de trabalho e a violação do direito à saúde do trabalhador.
Ob. cit. na nota 63, p. 66-68.
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Também no plano do lazer o ser humano desenvolve
atividades lúdicas, desconectadas da realidade social, com a
finalidade de repor energias e alcançar equilíbrio psíquico, e
promove aspectos da vida privada, essenciais ao desenvolvimento
sadio da personalidade.121 Direito a lazer não se restringe a
prestação positiva a cargo do estado, mas assume caráter essencial
de liberdade individual, que se assenta na garantia mínima de
proteção do tempo indispensável ao exercício dessas necessidades
vitais do ser humano.
Ratificando o Pacto Internacional relativo aos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966,122 o Brasil reconheceu
que toda pessoa tem o direito de desfrutar de condições justas de
trabalho, que garantam repouso, lazeres e limitação razoável do
labor (art. 7o, d).123
O direito fundamental a lazer encontra positivação no art. 6 o
da Constituição, no mesmo plano dos direitos a saúde, a educação
e a trabalho, entre outros, o que revela seu caráter de indispensável
complementaridade com os demais direitos fundamentais.
Segundo o art. 217, § 3o, da CR, “o poder público incentivará
o lazer, como forma de promoção social”, o que remete à
necessidade humana de tempo livre das atividades profissionais
para cultivar relacionamentos com outros grupos sociais,
120SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Flexibilização da jornada de
trabalho e a violação do direito à saúde do trabalhador. Ob. cit. na nota 63, p. 67.
121Idem.
122Ratificado pelo Brasil por meio do Decreto 591, de 6 de julho de 1992.
123“Artigo 7o: Os Estados integrantes do presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa de desfrutar condições de trabalho justas e
favoráveis, que garantam sobretudo: [...] d) O repouso, os lazeres, a
limitação razoável da duração do trabalho e férias remuneradas
periódicas, assim como remuneração dos feriados”.
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especialmente no espaço familiar, em que o trabalhador também
assume a responsabilidade constitucional de prover lazer a filhos,
crianças e adolescentes, como garantia fundamental prevista no art.
227 da Constituição.
Por mais esse aspecto, portanto, o caput do art. 235-C da CLT
veicula norma inconstitucional, destituída de razoabilidade, ao
permitir longas sobrejornadas, as quais, podendo atingir até 12
horas diárias, ceifam do trabalhador tempo livre essencial,
constitucionalmente protegido e indispensável à satisfação de
necessidades humanas básicas.
Essa prorrogação habitual de jornada ainda afronta o direito
fundamental à segurança viária, proclamado pelo art. 144, § 10, da
CR, inserido pela Emenda Constitucional 82, de 16 de julho de
2014, segundo o qual,
§ 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; [...].

Trânsito seguro é reconhecido pela doutrina como
manifestação do direito fundamental social à segurança pública,
assentado no art. 6o e disciplinado pelo art. 144 da CR.124 A
Emenda Constitucional 82/2014 aprofundou-lhe a disciplina e
previu no art. 144, § 10, mecanismos e competências para
exercício estatal do dever de promoção do trânsito seguro, “na
124HONORATO, Cássio Mattos. Trânsito Seguro: Direito fundamental de
segunda dimensão. Disponível em: < http://zip.net/bptrCX > ou
< http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdin4103
/Anexo/transito_seguro_direito_fundamental__cassio_honorato__texto_i
mpresso_rt_911_em_set_2011.pdf >; acesso em 15 ago. 2016.
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Como direito fundamental de segunda dimensão, o trânsito
seguro exige do estado edição de normas reguladoras do uso das
vias terrestres, para propiciar garantia da incolumidade da vida e da
propriedade de seus usuários.
Ao remeter à lei ordinária a disciplina desse direito
fundamental positivo, a Constituição exigiu específica
regulamentação da segurança de trânsito, pela União (art. 22, XI), e
impôs que toda legislação nacional com influência sobre o sistema
de trânsito concorra integradamente para consecução de seus
objetivos.
Desde a Lei 12.619/2012, normas sobre controle de jornada
dos motoristas profissionais rodoviários, inseridas no Código de
Trânsito Brasileiro e na CLT, integram o sistema de controle de
segurança rodoviário.
Passaram a ostentar caráter de normas de trânsito as
disposições que disciplinam o tempo máximo de direção
permitido a motoristas profissionais rodoviários, repousos
obrigatórios e mecanismos de controle de tempo de direção e
respectivas sanções, à luz dos arts. 67-C e 67-E do CTB.
Disposições correspondentes também foram inseridas nos
arts. 235-A a 235-E da CLT, disciplinando a jornada de motoristas
profissionais rodoviários empregados em padrão equivalente
àquele adotado pelo CTB, a demonstrar que, apesar de situadas na
lei trabalhista, dada a natureza da relação jurídica a que se submete
o motorista rodoviário empregado, também integram o sistema
normativo de controle de trânsito.
Elementos normativos evidenciam a complementaridade
entre as disciplinas trabalhista e de trânsito sobre controle de
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jornada, como as remissões recíprocas de suas normas, 125 a
existência de normas idênticas na CLT e no CTB acerca da
jornada de motoristas empregados e autônomos, 126 a aplicabilidade
a todos os motoristas profissionais, autônomos ou empregados, do
art. 67-C, caput e §§ 1o e 1o-A, do CTB, que trata das paradas
obrigatórias para repouso,127 etc.
O elemento teleológico desse entrelaçamento normativo
determina essa unidade de conteúdo, substancialmente voltado a
promover segurança rodoviária por meio do controle da jornada
de trabalho dos motoristas profissionais rodoviários, ante a relação
de causalidade entre excesso de jornada e acidentes rodoviários. A
legislação celetista, ao fixar regras sobre jornada de trabalho desses
motoristas, possui caráter de disciplina de trânsito, tendo em conta
o impacto sobre a segurança das rodovias.
As normas impugnadas, como o art. 235-C, caput, da CLT, ao
reger aspectos da segurança rodoviária, que é valor constitucional,
terminam por afrontá-la, por ignorar os limites de condução
biologicamente toleráveis ao trabalhador, por fomentar exigência
de trabalho além das capacidades físicas e mentais, por favorecer
condições que ensejam uso de drogas estimulantes e por elevar os
riscos de acidentes de trânsito causados por fadiga e deterioração
das condições físicas e psíquicas desses profissionais.
Por sua extrema permissibilidade com fatores de risco
125Os arts. 235-B, III e VII; 235-C, § 2o; e 235-E, I e II, da CLT, na redação
da Lei 13.103/2015, fazem remissão a normas do CTB, em temas relativos
ao controle de tempo de direção do motorista profissional rodoviário.
126O art. 67-C, § 3o, do CTB recebeu disposição idêntica à do art. 235-C,
§ 3o, da CLT, disciplinando de modo semelhante o intervalo interjornada
do motorista autônomo e do motorista empregado, respectivamente.
127Isso se evidencia nos arts. 235-C, § 2o, e 235-E, II, da CLT, que, ao
disciplinarem o intervalo intrajornada dos motoristas empregados,
remetem à possibilidade de coincidência com as paradas obrigatórias
previstas no art. 67-C do CTB.
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cientificamente reconhecidos, a norma impugnada destoa do
conjunto da legislação de trânsito, protetiva da segurança viária.
Enquanto o art. 165 do CTB pune severamente condução de
veículo sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa
que determine dependência (infração gravíssima), a norma
celetista é incoerentemente permissiva com jornadas extenuantes,
que constituem sério indutor do uso, por motoristas profissionais
rodoviários, de drogas que combatam fadiga.128
O caráter permissivo da norma celetista de trânsito colide
com os objetivos constitucionais sobre segurança viária, voltada à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio nas vias públicas, em violação direta ao art. 144, § 10,
da Constituição.
Por todos os ângulos em que for analisada, o art. 235-C, caput,
da CLT, revela-se inconstitucional por afronta aos arts. 6o, 7o, XIII e
XXII, e 194 da Constituição e às normas internacionais de direitos
humanos que asseguram o direito fundamental à limitação da
jornada de trabalho em proteção à saúde e à segurança do
trabalhador. Igualmente viola os arts. 6o e 217, § 3o da CR e o art.
7o, d, do Pacto de São José da Costa Rica, que asseguram o direito
fundamental a tempo livre para exercício de atividades sociais e
desenvolvimento da personalidade do trabalhador. Por fim, agride
o art. 144, § 10, da CR, que assegura a todos o direito fundamental
a segurança rodoviária.
Conforme salientou o tópico anterior, não cabe efeito
repristinatório da redação anterior do § 1o do mesmo dispositivo,
inserida pela Lei 12.619/2012, porquanto também admitia

128“Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência: Infração – gravíssima”.
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prorrogação habitual da jornada de trabalho além da oitava 129 e
violava igualmente as normas constitucionais referidas.
Por mais esses fundamentos, ratifica-se o tópico anterior,
quanto à inconstitucionalidade parcial da norma impugnada.
3.3.3. Inconstitucionalidade de Prorrogação
da Jornada Diária por Negociação Coletiva
Os fundamentos que se seguem aprofundam as razões de
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 235-C, caput,
da CLT, no ponto em que admite prorrogação de jornada de
trabalho “mediante previsão em convenção ou acordo coletivo,
por até 4 ([...]) horas extraordinárias”.
Ao permitir elevação em 4 horas da jornada diária, além da
oitava, a norma admite que o motorista rodoviário empregado seja
submetido a jornada de 12 horas diárias de condução efetiva
ou 68 horas semanais, superando todos os parâmetros
internacionais e até mesmo os parâmetros legais anteriores, para
condução de veículos rodoviários.130
Pela primeira vez, a legislação do País chega ao extremo de
admitir jornada total superior a 10 horas diárias na condução de
veículos rodoviários, em retrocesso não apenas inconstitucional,
mas verdadeiramente desumano para com essa categoria
profissional e com forte risco para a comunidade usuária das
estradas brasileiras.
A primeira norma brasileira que regulou a duração do
129Art. 235-C: “§ 1o Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até
2 ([...]) horas extraordinárias”.
130O Regulamento 561/2006 da União Europeia prevê limite máximo
semanal de 56 horas.
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trabalho de empregados em transportes terrestres, o Decreto
23.766, de 18 de janeiro de 1934, fixou a duração normal do
trabalho em 8 horas diárias e 48 semanais 131 e previu no art. 2o que
“a duração normal do trabalho poderá ser elevada a dez horas
diárias, não devendo, porém, ultrapassar o limite de quarenta e
oito horas semanais”. Esse limite, fixado há mais de 80 anos,
corresponde a 20 horas semanais a menos do que permite
hoje a norma impugnada.
Com a revogação do decreto, a jornada dos motoristas
rodoviários passou a regular-se pelo art. 59 da CLT, de aplicação
geral, que também autoriza prorrogação habitual da jornada em
até 2 horas extras por dia. Esse foi o parâmetro depois utilizado
pelo art. 235-C da CLT, na redação da Lei 12.619/2012, que
possibilitava elevação dessa jornada por, no máximo, 2 horas diárias
e 56 horas semanais. Esse limite ainda é de 12 horas a menos do
que as 68 horas semanais hoje permitidas pela norma atacada.
O Ministério da Saúde, consultado sobre o projeto de lei
4.246/2015, que originou a Lei 13.103/2015, emitiu parecer
contrário e recomendou veto a diversos dispositivos, entre os quais
o art. 235-C, caput.132 Consignou que as alterações promovidas
pelo projeto revogariam “dispositivos vitais de garantias e direitos
131“Art. 1o A duração normal do trabalho, diurno ou noturno, dos
empregados em transportes terrestres, de qualquer natureza, será de oito
horas diárias, ou quarenta e oito horas semanais, correspondendo a casa seis
dias de trabalho um dia de descanso obrigatório”.
132Parecer emitido em 27 de maio de 2015, pelo Departamento de Saúde do
Trabalhador, do Ministério da Saúde, por seu Diretor CARLOS AUGUSTO VAZ
DE SOUZA. Despacho 43/2015/DSAST/SVS/MS. Além do art. 235-C,
caput, o Ministério da Saúde, por aquele departamento, ainda sugeriu veto
ao dispositivo que reduziu e fracionou o intervalo interjornada (art. 235-D,
§ 3o), o que autorizou dormida no interior de veículo em movimento, em
caso de rodízio de motoristas (art. 235-D, § 5o), e o que autorizou
inobservância “justificada” dos limites de jornada em situações ordinárias
(art. 235-D, § 6o).
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voltados para a promoção da saúde dos trabalhadores”, da Lei
12.619/2012. Acarretariam elevação “de acidentes rodoviários,
com aumento da mortalidade por causas violentas, produção de
sequelas, absenteísmo por motivo de doença e recuperação de
traumas, exaustão e dependência química dos motoristas”.133
Essa análise, lamentavelmente não acolhida pela Presidência
da República, reforça o que aqui se argumenta. A prorrogação
da jornada em até 50% acima do limite constitucional,
autorizada pela norma impugnada, viola direitos fundamentais, a
segurança no trânsito e a razoabilidade, submete trabalhadores do
transporte rodoviário a volume de trabalho muito superior às suas
capacidades físicas e mentais e eleva a patamares intoleráveis sua
exposição a fatores de riscos de acidentes e doença.
A inconstitucionalidade da norma não se remedia com a
exigência de prévia negociação coletiva para pactuar a
superjornada, pois a autonomia privada coletiva encontra limites
na Constituição, no sistema internacional de direitos fundamentais
e nas normas instituidoras de direitos trabalhistas de
indisponibilidade absoluta, como na espécie.
É evidente o prestígio constitucional atribuído à convenção e
ao acordo coletivo de trabalho, como fontes formais de direito e
manifestação da autonomia privada coletiva, de conformidade o
art. 7o, incisos VI,134 XIII,135 XIV136 e XXIV,137 da Constituição.
133Idem.
134“VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo; [...]”.
135“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; [...]”.
136“XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; [...]”.
137“XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
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Na ordem normativa internacional, o relevo dos
instrumentos de negociação coletiva estampa-se na Convenção 98,
de 1949,138 e na Convenção 154, de 1981,139 da OIT, ambas
ratificadas pelo Brasil.
A Convenção 98 estatui que os estados devem adotar
medidas adequadas às condições nacionais para estimular e
fomentar o “uso de procedimentos de negociação voluntária, com
o objetivo de regulamentar, por meio de contratos coletivos, as
condições de emprego”.140 A Convenção 154 prevê “estímulo à
negociação coletiva” em todos os setores da atividade econômica e
em todas as categorias profissionais, de modo que a negociação
“não seja impedida devido à inexistência ou ao caráter impróprio
de tais normas” (artigo 5.d).141
A Recomendação 163, de 1981, que complementa a
Convenção 154, dispõe que as categorias profissionais e patronais
devem ser estimuladas à busca de soluções para conflitos coletivos
trabalhistas, inclusive com medidas que “ajudem as partes a
encontrar elas próprias a solução da disputa, quer o conflito tenha
surgido durante a negociação de acordos, quer tenha surgido com
trabalho; [...]”.
138Aprovada pelo Decreto legislativo 49/1952, ratificada em 18 de novembro
de 1952, promulgada pelo Decreto 33.196/1953.
139Aprovada pelo Decreto legislativo 22/1992, ratificada em 10 em julho de
1992, promulgada pelo Decreto 1.256/1994.
140“Artigo 4. Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às
condições nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e
utilização de meios de negociação voluntária entre empregadores ou
organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o
objetivo de regular, por meio de convenções coletivas, os termos e
condições de emprego”.
141Art. 5: “1. Deverão ser adotadas medidas adequadas às condições nacionais
no estímulo à negociação coletiva. 2. As medidas a que se refere o parágrafo
1 deste artigo devem prover que: a) a negociação coletiva seja possibilitada a
todos os empregadores e a todas as categorias de trabalhadores dos ramos de
atividade a que aplique a presente Convenção. [...]”
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É inquestionável a importância conferida às convenções e
acordos coletivos como instrumentos de afirmação da liberdade
sindical e da autonomia da vontade coletiva, elementos
fundamentais do estado democrático de direito, até como meio de
superar a limitada autonomia individual do trabalhador
isoladamente considerado na relação de emprego.
Essa é a corrente adotada pelo Ministro ROBERTO BARROSO
no RE 590.415/SC, acompanhada unanimemente pelo Plenário
dessa Corte. Reconhecendo a validade de plano de demissão
voluntária negociado por norma coletiva, o ministro ressaltou a
ampla margem material conferida pela Constituição à negociação
coletiva, à luz do “princípio da adequação setorial negociada”.143
Esse princípio, preconizado por MAURÍCIO GODINHO DELGADO,
diz respeito à compatibilização das regras coletivas negociadas
frente ao sistema normativo heterônomo clássico do direito
individual do trabalho. Reside “na pesquisa e aferição sobre os
critérios de validade jurídica e extensão de eficácia das normas
oriundas de convenção, acordo ou contrato coletivo de trabalho
em face da legislação estatal imperativa que tanto demarca o ramo
justrabalhista individual especializado”.144 Pelo princípio, diz o
doutrinador,
142“8. Se necessárias, devem ser tomadas medidas condizentes com as
condições nacionais para que os procedimentos para a solução de conflitos
trabalhistas ajudem as partes a encontrar elas próprias a solução da disputa,
quer o conflito tenha surgido durante a negociação de acordos, quer tenha
surgido com relação à interpretação e à aplicação de acordos ou esteja
coberto pela Recomendação sobre o Exame de Queixas, de 1967”.
143STF. Plenário. Recurso extraordinário com repercussão geral 590.415/SC.
Rel.: Min. ROBERTO BARROSO. 30 abr. 2015, un. DJe 101, 29 maio 2015.
144DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 1.464.
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as normas autônomas juscoletivas construídas para incidirem
sobre certa comunidade econômico-profissional podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista[,]
desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados.
São dois esses critérios autorizativos: a) quando as normas
autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de
direitos superior ao padrão geral oriundo da legislação heterônoma aplicável; b) quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de
indisponibilidade apenas relativa (e não de indisponibilidade
absoluta).145

Ainda segundo a doutrina, os direitos de indisponibilidade
absoluta não podem ser transacionados nem por negociação
sindical coletiva, pois
tais parcelas são aquelas imantadas por uma tutela de interesse público, por constituírem um patamar civilizatório
mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em qualquer segmento econômico-profissional, sob
pena de se afrontarem a dignidade da pessoa humana e a valorização mínima deferível ao trabalho (arts. 1 o, III e 170, caput, CF/88). Expressam, ilustrativamente, essas parcelas de
indisponibilidade absoluta a anotação de CTPS, o pagamento do salário mínimo, as normas de medicina e segurança do trabalho.146

O Plenário dessa Suprema Corte firmou importante
precedente, ao considerar que a negociação coletiva, não obstante
o amplo espaço material que lhe confere a Constituição, encontra
limite intransponível nos direitos que correspondem àquele
patamar civilizatório mínimo, entre os quais cita o repouso
semanal remunerado e as normas de proteção à saúde e segurança
do trabalhador.147 É o que se infere do voto condutor (sem
destaque no original):
145Idem.
146Idem, p. 1.465.
147RE(RG) 590.415/SC.Vide referência na nota 143.
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Por fim, de acordo com o princípio da adequação setorial
negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não
transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais
sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago,
afirma-se que estão protegidos contra a negociação
in pejus os direitos que correspondam a um “patamar
civilizatório mínimo”, como a anotação da CTPS, o
pagamento do salário mínimo, o repouso semanal
remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade
de trabalho etc. Enquanto tal patamar civilizatório
mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um
valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos
diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas
econômicas.148

Segundo ARION SAYÃO ROMITA, o art. 7o, XXII, da CR, que
assegura aos trabalhadores direito fundamental à “redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde e
segurança”, reveste-se de indisponibilidade absoluta, pois nele se
projetam os próprios fundamentos do estado democrático de
direito: a dignidade humana (Constituição, art. 1o, III) e os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso IV).149
Acentua aspecto fundamental, de que são normas
assecuratórias da saúde e segurança do trabalhador aquelas que
obriguem o empregador a conceder descanso, dada a finalidade de
reduzir os riscos inerentes ao trabalho pela prevenção da fadiga e
do debilitamento, causadores de acidentes de trabalho.150
148Trecho do acórdão no RE(RG) 590.415/SC.Vide referência na nota 143.
149ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. Ob. cit.
na nota 81, p. 418.
150Idem.
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Essas normas de proteção da saúde e segurança do
trabalhador, segundo ROMITA, detêm imperatividade absoluta, não
revestem caráter de ordem pública somente em razão da
presumida incapacidade contratual dos trabalhadores, como efeito
da subordinação em que se encontram, “mas amparam interesse da
coletividade e, em consequência, não podem sofrer derrogação[,]
ainda que por via coletiva”.151
À luz dessas premissas, o art. 7o, XIII, da CR possui forte
conotação limitadora do tempo de exposição do trabalhador aos
riscos inerentes à atividade profissional, prejudiciais à sua saúde e
segurança (bem como à de terceiros). É o que decorre de sua
interpretação, conjugada com o art. 5 da Convenção 155 da OIT,
que prevê limitação adequada da jornada de trabalho às
capacidades físicas e mentais dos trabalhadores, como uma das
esferas de ação a ser considerada na elaboração de política nacional
do ambiente de trabalho.
A legislação adota timidamente algumas medidas dessa
natureza, de limitação do tempo de trabalho para reduzir a
exposição do trabalhador ao risco da atividade, em sintonia com o
sistema internacional. São exemplos: (a) segundo o art. 60 da CLT,
prorrogação de jornada em atividade insalubre só poderá ser
acordada mediante licença prévia das autoridades competentes da
Inspeção do Trabalho;152 (b) a Norma Regulamentadora (NR) 15
do Ministério do Trabalho e Emprego153 traz no Anexo I os limites
151Idem.
152Para efeito de incidência dessa norma sobre a atividade do motorista
profissional, a legislação infraconstitucional exige aferição de insalubridade
em relação a cada veículo, por medição de níveis de ruído e trepidação,
inclusive para concessão do direito ao “adicional de insalubridade” (CLT,
art. 192), monetização do risco que difere de política de proteção à saúde e
segurança direcionada a determinada categoria profissional.
153Disponível
em
< http://zip.net/bvtqqN >
ou
< http://www.mtps.gov.br/seguranca-e-saude-no-
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máximos de tolerância do trabalhador a ruído, que variam de 8
horas a 7 minutos diários, em função direta do nível de decibéis
no ambiente de trabalho; (c) o Anexo III da mesma NR estabelece
o limite máximo de tempo de tolerância a calor e institui regimes
de intermitência do trabalho com pausas, cujos períodos se elevam
conforme os níveis de calor no ambiente; (d) a NR 29, que trata
da prevenção de doenças na atividade portuária, fixa, no item
29.3.16.2, tempo máximo de permanência em locais frigorificados
e institui maiores períodos de alternância e repouso, quanto mais
baixas sejam as temperaturas; (e) a jornada para trabalho em minas
no subsolo, extremamente insalubre, é limitada a 6 horas diárias
(CLT, art. 293), também “sujeita essa prorrogação à prévia licença
da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho”
(art. 295); (f) a jornada para trabalho em operação de
telemarketing, associado a doenças osteomusculares e transtornos
psicológicos, limita-se a 6 horas diárias e, “para prevenir sobrecarga
psíquica, muscular estática de pescoço, ombros, dorso e membros
superiores, as empresas devem permitir a fruição de pausas de
descanso e intervalos para repouso e alimentação aos
trabalhadores”, na forma e nos períodos previstos na NR 17,
Anexo II, item 5.3, do MTE.
Mostram esses exemplos que a Lei 13.103/2015 superou em
gravidade a omissão em legislar para atender ao dever de proteção
do direito fundamental. Configura legislação abusiva, que, para
promover de forma exorbitante interesses econômicos, submeteu a
inaceitável desproteção o direito fundamental à saúde e segurança,
o que é constitucionalmente proibido, à luz da proporcionalidade,
ainda que para perseguir objetivos considerados, pelo legislador
trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/normaregulamentadora-n-15-atividades-e-operacoes-insalubres >; acesso em 27
jul. 2016.
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Considerando que a Constituição balizou os limites da
flexibilização negocial sobre a jornada de trabalho, tendo em conta
sua interdependência com a saúde e segurança do trabalhador, ao
legislador ordinário não conferiu margem de ação discricionária
para alargar esses limites além do que ela própria expressamente
permite – redução e compensação de jornada, na forma do art. 7o,
XIII –, muito menos para autorizar flexibilização por negociação
coletiva.
Ainda que se entenda viável tal flexibilização legal, por
ausência de enunciado constitucional literalmente proibitivo, a
permissão há de submeter-se a limite razoável, sob pena de violar
o conteúdo essencial do direito fundamental, diante do
exacerbado propósito legislativo de curvar-se a exigências
econômicas do setor empresarial de transporte rodoviário, para
barateamento ainda maior do custo do frete.
Mesmo raciocínio impõe-se no que se refere ao direito
fundamental à segurança rodoviária. Ao admitir extrapolação de
jornada em até 50% do limite diário, a norma legal destoa do
conjunto constitucional e infraconstitucional da legislação de
trânsito, protetiva da segurança viária, e acentua seu contraste com
154Segundo

ROBERT ALEXY, é possível estabelecer constitucionalização
adequada mediante “dogmática das margens de ação” (ou margens de
configuração, valoração ou apreciação, terminologias indistintamente
usadas pela Corte Suprema alemã), utilizando-se dos próprios elementos
inerentes à estrutura dos princípios constitucionais: por meio da
ponderação de princípios, fundada na proporcionalidade, é possível
definir, em um extremo, aquilo que a Constituição ordena; no outro
extremo, aquilo que ela proíbe; e entre esses dois polos, aquilo que ela
reserva à deliberação democrática do legislador. ALEXY, Robert. Tres
escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios. Derecho
constitucional e derecho ordinario: jurisdicción constitucional e jurisdicción ordinaria.
Trad.: Carlos Bernal Pulido. Serie de teoría jurídica y filosofía del derecho,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 28, 2003, p. 54-70.
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os objetivos constitucionais de preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas,
em violação aberta ao art. 144, § 10, da Constituição.
A autorização legal para prorrogar jornada em 4 horas diárias,
ainda que por negociação coletiva, viola o princípio da
proporcionalidade, na linha hermenêutica de ROBERT ALEXY,155 e
o princípio da proibição de excesso, que lhe é consectário,
segundo o qual não pode o estado legislar abusivamente para
obter resultados que esvaziem direitos fundamentais.
Vale relembrar o acórdão do julgamento da ADI 1.407/DF,
em voto do Ministro CELSO DE MELLO, conforme seguinte excerto
da ementa (sem destaque no original):
[...] VEDAÇÃO DE COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS APENAS NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS – PROIBIÇÃO LEGAL QUE NÃO SE REVELA ARBITRÁRIA
OU IRRAZOÁVEL – RESPEITO À CLÁUSULA DO
SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW. – O Estado
não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está necessariamente sujeita à rígida observância
de diretriz fundamental, que, encontrando suporte
teórico no princípio da proporcionalidade, veda os
excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do
Poder Público. O princípio da proporcionalidade – que
extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a garantia do
substantive due process of law – acha-se vocacionado a inibir e
a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de
suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da
própria constitucionalidade material dos atos estatais. A
norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade,
ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio do substantive due process of law (CF, art. 5o,
LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos prejudiciais de155 ALEXY,

Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón
Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 276-287.
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correntes do abuso de poder legislativo, enfatiza a noção de
que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui
atribuição jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstração instauração normativa possa repousar em
juízo meramente político ou discricionário do legislador.156

Diversos julgados dessa Corte invocam a proporcionalidade
para aferir a constitucionalidade de normas legais (por exemplo:
RE 418.376/MS; agravo regimental no RE 364.304/RJ; HC
84.862/RS; ADI 2.868/PI; RE 346.084/PR; RE 413.782/SC).
Sob mais essa perspectiva, portanto, sofre de irremediável
inconstitucionalidade o art. 235-C da CLT, inserido pela norma
impugnada, ao autorizar superjornada de até 12 horas diárias, por
negociação coletiva, em atividade sujeita a elevados riscos à saúde
e segurança do trabalhador, amplamente reconhecidos.
Esse vício de inconstitucionalidade ainda se intensifica
quando tomada a norma no contexto das demais disposições da
Lei 13.103/2015, que submetem motoristas rodoviários a outras
condições gravosas à saúde e segurança, como a permissão de que,
após a jornada de 12 horas, o motorista permaneça em fila de
embarque e desembarque, em regime de tempo de espera; 157 a
permissão de dormida no interior de veículo, após jornada de
condução e tempo de espera,158 antes do início de nova jornada, e
a permissão de o motorista permanecer nesse regime de 12 horas
de condução por até 3 semanas consecutivas, sem descanso
semanal, cujo gozo pode ser adiado para o retorno à base da
empresa ou ao domicílio do motorista,159 etc.
Conjugados, esses preceitos caracterizam regime desumano e
156STF. Plenário. MC na ADI 1.407/DF. Rel.: Min. CELSO
1996, maioria. DJ, 24 nov. 2000, p. 86.
157CLT, art. 235-C, § 11.
158CLT, art. 235-C, § 4o.
159CLT, art. 235-C, caput.
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indigno de trabalho e aprofundam a violação aos arts. 7o, XXII, e
144, § 10, da Constituição. Exacerbam o vício legislativo, na
mesma medida em que acentuam desproporcionalmente riscos de
doença e acidentes de trânsito decorrentes de fadiga e
debilitamento, associados à elevação do consumo de drogas, tudo
em prejuízo da vida e da segurança de trabalhadores e usuários do
sistema rodoviário nacional.
Caso essa Corte supere os argumentos dos tópicos anteriores
e considere aceitável prorrogação habitual da jornada de
motoristas rodoviários em até 2 horas extras, opina a
Procuradoria-Geral da República por que reconheça
inconstitucionalidade da expressão “ou, mediante previsão em
convenção ou acordo coletivo, por até 4 ([...]) horas
extraordinárias”, contida no art. 235-C, caput, da CLT, inserida pela
Lei 13.103/2015, por violação do arts. 7 o, XIII e XXII, e 144,
§ 10, da Constituição.
3.3.4. Inconstitucionalidade da Jornada Negociada para
Transporte de Cargas Vivas e Perecíveis, sem Limite Temporal
A autora impugna o art. 235-D, § 8o, da CLT, inserido pela
Lei 13.103/2015, que dispõe:
§ 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.

Alega que a flexibilização irrestrita do tempo de condução
viola o art. 7o, XXII, da Constituição.
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O dispositivo autoriza fixação negociada de jornada de
trabalho sem limite temporal; autoriza que se superem até mesmo
as 4 horas extras diárias previstas no art. 235-C, caput, da CLT, a
fim de preservar carga viva ou perecível, em viagens de longa
distância.
Esteia-se em lógica ainda mais perversa à saúde e segurança
do motorista e à segurança viária, pois a intolerância temporal da
carga, segundo a norma, pode determinar a fixação negociada de
jornada extenuante. Revela propósito legislativo de máxima
adequação setorial negociada da jornada de trabalho de motoristas
rodoviários a imperativos da atividade empresarial, o que viola
frontalmente o limite do art. 7o, XIII, da Constituição, pelas razões
de saúde e segurança em que se assenta, à luz do inc. XXII do
dispositivo.
Admitindo extrapolação da jornada sem limite máximo
diário ou semanal, a norma admite na legislação de trânsito prática
incompatível com suas demais regras tuitivas da segurança e
esvazia o art. 144, § 10, da CR, que garante preservação da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio
nas vias públicas, como direito fundamental de todos os que
utilizam as rodovias brasileiras.
Ainda por maiores razões, incidem os fundamentos do tópico
anterior, que impedem derrogação de normas com fundamento
em saúde e segurança do trabalhador por negociação coletiva, pois
elas não se inserem no espaço da adequação setorial negociada.
Relembre-se, aqui, pesquisa desenvolvida pela Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), acerca das condições de
trabalho de motoristas de cargas perecíveis, referida em tópico
anterior, segundo a qual 54,2% dos entrevistados faziam uso de
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drogas psicoativas para se manter acordados, devido à necessidade
de percorrer longas distâncias, sob pressão temporal para entrega
dessa espécie de mercadoria.160
A norma impugnada promove grave inversão de valores
constitucionais, ao submeter as condições fisiológicas do
organismo humano a negociação coletiva, para satisfazer interesse
econômico de rápida entrega de produto perecível, quando as
normas constitucionais e internacionais de proteção à saúde do
trabalhador se alicerçam, contrariamente, na necessidade de adaptar
processos de trabalho às capacidades físicas e mentais dos
trabalhadores.
Por meio da citada Convenção 155 da OIT, o Brasil se
comprometeu a promover política nacional em matéria de
segurança e saúde dos trabalhadores (art. 4.1), levando em
consideração a relação entre os componentes materiais do
trabalho – os locais, o tempo de trabalho, as operações e processos
de trabalho – e as pessoas que o executam ou supervisionam
(alínea a), promovendo “adaptação desses componentes às
capacidades físicas e mentais dos trabalhadores” (alínea b).
A Convenção 161 da OIT,161 ratificada pelo Brasil, prevê
como função dos serviços de saúde no trabalho promover
adaptação do trabalho aos trabalhadores (art. 5, alínea g).162
160Estilo de vida, aspectos de saúde e trabalho de motoristas de caminhão.
Coord. MARIA MASSON e VALÉRIA MONTEIRO. Citado em As drogas e os
motoristas profissionais: dimensionando o problema e apresentando soluções.
Movimento SOS Estradas. Coordenação RODOLFO ALBERTO RIZZOTTO,
2014. Ob. cit. na nota 17.
161Aprovada pelo Decreto Legislativo 86, de 14 de dezembro de 1989, e
promulgada pelo Decreto 127, de 22 de maio de 1991.
162“Art. 5. Sem prejuízo da responsabilidade de cada empregador a respeito
da saúde e da segurança dos trabalhadores que emprega, e tendo na devida
conta a necessidade de participação dos trabalhadores em matéria de
segurança e saúde no trabalho, os serviços de saúde no trabalho devem
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Esse complexo normativo internacional se funda na lógica da
adaptação do trabalho às condições e necessidades humanas, em
plena sintonia com a ordem constitucional brasileira, que concebe
o estado democrático de direito fundado na dignidade humana,
segundo o art. 1o, III, da Constituição. Este contém declaração
de conteúdo ético e moral163 que proclama o ser humano como
fim em si e que, por isso, veda sua sujeição à condição de
instrumento de interesses contrários à proteção de sua dignidade.
Esse conteúdo ético reside na essência dos direitos
fundamentais, dentre os quais o direito a saúde em face dos
componentes materiais do trabalho, no art. 7o, XXII, da
Constituição. Isso conduz a interpretação dessa norma
jusfundamental à necessidade de adaptar os componentes materiais
do trabalho às capacidades e aptidões da pessoa do trabalhador,
com vistas à preservação de sua integridade física e mental.
PAULO DOUGLAS MORAES indaga a dificuldade, por exemplo, de
se criarem entrepostos de descanso com alternância de motoristas.
A resposta, segundo o autor, é simples: “a dificuldade é de ordem
meramente econômica”.164
O § 8o do art. 235-D da CLT flexibiliza direitos de
indisponibilidade absoluta (saúde e segurança de motoristas e
usuários de rodovias) e, mais grave, submete-os unicamente a
imperativos da atividade econômica. Enseja esvaziamento do
conteúdo de direitos fundamentais e viola a proporcionalidade.
assegurar as funções, dentre as seguintes, que sejam adequadas e ajustadas
aos riscos da empresa com relação à saúde no trabalho: [...] g) promover a
adaptação do trabalho aos trabalhadores”.
163SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 72.
164MORAES, Paulo Douglas Almeida. Ob. cit. na nota 9.

103

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

Nesse espaço nuclear não se aplica o “princípio da adequação
setorial negociada”, pois a limitação razoável da jornada de
trabalho no transporte rodoviário, como fator de preservação da
saúde e segurança dos trabalhadores e da segurança viária, constitui
projeção de valores constitucionais inegociáveis, porque essenciais
ao estado democrático de direito.
O transporte de cargas vivas e perecíveis deve ser planejado
para permitir observância dos limites constitucionais de jornada de
trabalho do motorista rodoviário. Revela-se, por isso,
inconstitucional o § 8o do art. 235-D da CLT, por violação dos
arts. 7o, XIII e XXII, e 144, § 10, da Constituição, além das
demais normas constitucionais e internacionais indicadas no
tópico precedente.
3.3.5. Afronta à Proteção Constitucional do Trabalho
nas Normas sobre Tempo de Espera
A ação impugna o art. 6o da Lei 13.103/2015, no ponto em
que alterou o art. 235-C, §§ 8o e 9o, da CLT e nele inseriu o
§ 12, com o seguinte teor:
§ 8o São considerados tempo de espera as horas em que o
motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou
descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do
destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não
sendo computados como jornada de trabalho e nem
como horas extraordinárias.
§ 9o As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% ([...]) do salário-hora normal.
[...]
§ 12 Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as quais
nãoserão consideradas como parte da jornada de tra-
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balho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8
([...]) horas ininterruptas aludido no § 3o.

Segundo a requerente, ao desconsiderar o tempo de espera
como jornada de trabalho e não o admitir como jornada
extraordinária, mesmo quando houver movimentação de veículo,
os dispositivos permitem que motoristas sejam obrigados a
permanecer indefinidamente à disposição do empregador, mesmo
após longa jornada de condução, sem que esse tempo seja
considerado trabalho efetivo. Isso violaria os arts. 1o, IV; 7o, XIII,
XXII e XXXIV; 170 e 193 da Constituição da República. Além
disso, ao reduzir o valor da indenização do tempo de espera de
130% para 30% do salário-hora, a nova legislação reduz a condição
social do trabalhador e violaria os arts. 1o, IV; 5o, XIII; 7o,VI, XIII e
XXII, da Constituição.
Tempo de espera é instituto específico do transporte de
cargas, inaugurado pela Lei 12.619/2012, e corresponde ao
período em que motoristas permanecem em filas aguardando
embarque ou desembarque de cargas, no embarcador ou
destinatário ou em postos de fiscalização.165
Legislações da União Europeia, do Chile e dos Estados
Unidos, entre outras, contam com instituto análogo.166 Na
Espanha, por exemplo, há previsão do “tempo de presença”
(“tiempo de presencia”), aquele em que o trabalhador de
transportes não presta trabalho efetivo por “espera, expectativa,
165Art. 235-C: “§ 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”.
166SILVA, José Antônio Ribeiro de Oliveira. Flexibilização da jornada de trabalho
e a violação do direito à saúde do trabalhador. Ob. cit. na nota 63, p. 117.
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serviço de plantão, viagens sem serviço, avarias, refeições em rota
ou outras similares”. Nesse país, que adota limite de jornada de 40
horas semanais, o “tempo de presença” não é considerado na
jornada normal nem no limite de horas extraordinárias, mas a
legislação fixa seu máximo em 20 horas semanais, em média.167
No Brasil, a Lei 12.619/2012 concebeu o tempo de espera
como período que excede a jornada normal de trabalho do
motorista, mas não é computado como hora extraordinária para
efeito remuneratório. Sua contraprestação possuiria caráter
indenizatório, no valor correspondente ao salário-hora, acrescido
de 30%, percentual inferior ao adicional de 50% de horas extras
previsto na Constituição (art. 7o, XVI).
A Lei 13.103/2015 manteve a definição do instituto, mas
reformulou profundamente sua disciplina, pois passou a negar à
espera em fila de embarque e desembarque o caráter de “trabalho
efetivo”, impedindo sua integração à jornada de trabalho e
remuneração proporcional ao tempo despendido. É o que decorre
dos §§ 8o e 9o do art. 235-C da CLT, combinados com seu § 1o,
também alterado pela lei impugnada, que dispõe:
§ 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.

Desse modo, o § 1o excepcionou a regra do art. 4o da CLT,
segundo o qual se considera “como de serviço efetivo o período
em que o empregado esteja à disposição do empregador,
167Real Decreto 1561/1995, art. 8.3: “Los tiempos de presencia no podrán
exceder en ningún caso de veinte horas semanales de promedio en un
período de referencia de un mes y se distribuirán con arreglo a los
criterios que se pacten colectivamente y respetando los períodos de
descanso entre jornadas y semanal propios de cada actividad”.
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aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial
expressamente consignada”.
O § 8o do art. 235-C, na redação anterior, já não considerava
o tempo de espera como jornada extraordinária. A nova disposição
legal foi além e passou a vedar que seja considerado até como
jornada normal de trabalho, mesmo que o motorista passe todas as
horas do dia nessa condição.
Trata-se de alteração substancial do instituto, pois a legislação
revogada não impedia computar na jornada normal o período em
que motorista permanecesse em fila de espera para embarque ou
desembarque de carga ou para fiscalização alfandegária. Apenas
vedava que, ultrapassada a duração normal da jornada nessa
atividade, a prorrogação fosse considerada como horas
extraordinárias. Apenas esse tempo de prorrogação era considerado
tempo de espera e por isso indenizado com o valor do
salário-hora, acrescido de 30%.
No novo regime, ainda que o motorista se mantenha em
espera de embarque ou desembarque por dias seguidos, como é
comum no setor de transporte de cargas (ainda mais considerando
a infraestrutura deficiente de diversos portos e aeroportos do país,
especialmente nas épocas de colheita), isso não se considerará
como “trabalho efetivo”, e esse tempo não se computará como
jornada de trabalho, mas será integralmente considerado e
remunerado como tempo de espera. É o que decorre da
interpretação sistemática dos dispositivos acima.
A nova legislação somente admite como “trabalho efetivo”
do motorista rodoviário a atividade de condução de veículo.
Essa alteração impactou profundamente a disciplina de
trabalho do motorista rodoviário de cargas, pois, no cotidiano da
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profissão, o tempo gasto em filas de embarque e desembarque
pode durar horas, dias ou semanas. Na colheita das safras agrícolas,
por exemplo, devido à falta de capacidade de armazenamento de
grãos e à insuficiência da estrutura portuária, é comum que
motoristas permaneçam por dias ou semanas em filas de embarque,
em regime de espera.168,169
O tempo que o motorista rodoviário dedica à atividade
profissional foi dividido pela norma impugnada em duas esferas
formalmente incomunicáveis: a) o tempo destinado à condução de
veículo, legalmente considerado como “trabalho efetivo”, inserido
na jornada normal e suplementar de trabalho, intercalado por
paradas e intervalos; e b) o tempo dedicado à espera e a embarque
e desembarque, não considerado como de trabalho efetivo, por isso
excluído da jornada de trabalho e destituído de intervalos
específicos, salvo o período de 8 horas para sono, conforme o art.
235-C, § 11, da CLT.
O novo regime permite que motoristas rodoviários sejam
obrigados a permanecer em filas de embarque e desembarque por
24 horas, das quais poderá estar por até 16 horas consecutivas à
disposição da atividade de manobra de veículo, sem intervalo
específico garantido. Restam-lhes 8 horas para sono, que poderá
ser “gozado” no interior do veículo. Ainda assim, essa atividade não
será considerada como trabalho efetivo e esse tempo não será
computado como jornada de trabalho.
168MORAES, Paulo Douglas Almeida. Ob. cit. na nota 9.
169Matéria jornalística do SBT, ilustrativa do tempo de espera, retrata a
realidade das filas gigantescas de caminhões carregados, que se formam no
Porto de Santos, aguardando desembarque de produtos agrícolas, devido à
falta de capacidade de armazenamento de grãos pelos produtores rurais.
Disponível
em
< http://zip.net/bntq7g >
ou
< https://www.youtube.com/watch?v=ab4yeNZe4ho >, acesso em 15
ago. 2016.
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A nova legislação ainda conferiu tratamento diferente à
contraprestação do tempo de espera, em função do período em
que o motorista permaneça nessa condição. Conforme o art.
235-C, § 9o, da CLT, se a espera por embarque ou desembarque
ocorrer após cumprimento de jornada normal dedicada a
condução de veículo, a contraprestação corresponderá a 30% do
salário-hora e terá caráter indenizatório e complementar da
remuneração.
Essa norma reduziu o valor da indenização, de 130% do
salário-hora, previsto no texto anterior do mesmo dispositivo, para
30%. Em face do caráter indenizatório, não incidirá sobre os
demais direitos trabalhistas, como Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, férias e décimo terceiro salário, entre outros, à luz da CLT.
Se o motorista permanecer exclusivamente em regime de
espera, por todas as horas do dia ou por dias seguidos, sem
cumprimento de uma jornada de condução de veículo, o art.
235-C, § 10, da CLT garante-lhe remuneração mínima fixa, no
valor do “salário-base diário”, sem proporção com o número de
horas em que permanecer nessa atividade nem acréscimo
remuneratório por trabalho extraordinário (§ 8o).
No novo regime, a contraprestação do tempo de espera pode
assumir duplo caráter: a) se o tempo de espera ocorrer após
jornada normal de trabalho dedicada a condução, a
contraprestação terá caráter indenizatório, correspondente a 30%
do salário-hora (§ 9o); b) se o motorista permanecer
exclusivamente em tempo de espera, a contraprestação terá caráter
remuneratório, em valor fixo correspondente ao “salário-base
diário” (§ 10), independentemente do número de horas e sem
acréscimo por trabalho extraordinário.
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Esse arranjo normativo afronta a CR em três planos: a) ao
negar caráter de “trabalho efetivo” à espera de embarque e
desembarque; b) ao excluir o cômputo dessa atividade na jornada
normal e extraordinária; c) ao prever reparação indenizatória em
valor inferior ao salário-hora ou, mesmo remuneratória, em valor
fixo diário independente do tempo gasto na atividade, sem
pagamento do adicional constitucional de 50% por serviço
extraordinário.
Ante o significado comumente atribuído ao termo, trabalho
“efetivo” corresponde ao “que se realiza, que é real e positivo, que
funciona de fato, que produz efeitos, que é estável ou
permanente”.170 É indubitável que a atividade de motoristas
durante espera de embarque e desembarque e em fiscalizações
constitui trabalho realizado em proveito da atividade econômica.
O tempo de espera busca viabilizar o carregamento e
descarregamento de veículo, atividade constitutiva do serviço de
transporte, sem a qual não é possível o empreendimento
econômico. São tarefas materiais que produzem efeitos concretos,
indispensáveis à organização do serviço, e que, por isso constam,
até, da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), entre as
atividades inerentes às profissões de “motorista de veículos de
cargas em geral”171 e de “motorista de caminhão”.172
170Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013. Disponível em
< www.priberam.pt >; acesso em 15 ago. 2016.
171 CBO 7825: Motoristas de veículos de cargas em geral. Descrição
sumária: Transportam, coletam e entregam cargas em geral;
guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro
mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também,
operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar
cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas.
Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são
desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e
de segurança. sem destaque no original.
172CBO 9-85.60: Motorista de caminhão. Descrição detalhada: [...]
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Negando a essas tarefas o caráter de “trabalho efetivo”, o
preceito esvazia o conteúdo das normas constitucionais que
reconhecem o trabalho como elemento promocional da dignidade
humana e retira-lhes o valor social e econômico que lhe garante a
Constituição.
Não procede argumentar que o regime de tempo de espera
equivale ao de “tempo de sobreaviso” e “tempo de prontidão” já
existentes no ordenamento trabalhista, aplicáveis aos trabalhadores
do transporte ferroviário (art. 244, §§ 2o e 3o, da CLT). Cuida-se
de situações absolutamente diversas.
No sobreaviso, o empregado ferroviário permanece na
residência aguardando chamado para o serviço, em escala de, no
máximo, 24 horas, e recebe remuneração de 1/3 do salário-hora.173
No regime de prontidão, o empregado fica nas dependências da
estrada, aguardando ordens, em escala de, no máximo, 12 horas,
mediante remuneração de 2/3 do salário-hora.174 Nesses casos, o
trabalhador não desenvolve atividade transformadora, que constitui
examina as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos
e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga, para dar
cumprimento à programação estabelecida; [...] zela pela documentação
da carga e do veículo, verificando sua legalidade e
correspondência aos volumes, para apresentá-la às autoridades
competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização;
controla a carga e descarga do material transportável,
comparando-o aos documentos de recebimento ou de entrega e
orientando sua arrumação no veículo, para evitar acidentes e atender
corretamente à freguesia [...].
173“§ 2o Considera-se de ‘sobre-aviso’ o empregado efetivo, que permanecer
em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o
serviço. Cada escala de ‘sobre-aviso’ será, no máximo, de vinte e quatro
horas. As horas de ‘sobre-aviso’, para todos os efeitos, serão contadas à razão
de 1/3 ([...]) do salário normal”.
174“§ 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 ([...]) do salário-hora normal”.
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No tempo de espera, o motorista executa atividade
integrante do serviço de transporte, diante da necessidade de
realizar manobras no veículo, para mantê-lo nas filas de espera,
conforme expressamente reconhece o § 12 do art. 235-C da CLT.
Portanto, o tempo de espera, em nosso regime, não é tempo
ocioso, em que se aguardam ordens. Como se exigem do
motorista atenção e diligência para manter o veículo na ordem de
espera, com as manobras necessárias, está-se diante de atividade
efetiva, inerente ao exercício da profissão.175
Negação da qualidade de “trabalho efetivo” a essas atividades
viola as normas constitucionais que concretizam o valor social do
trabalho, isto é, pelo menos os arts. 1o, III e IV; 7o, caput e incisos I,
IV, XIII, XVI e XXII; 170 e 193 da CR.
A Constituição confere ao trabalho humano tratamento
particular, como instrumento por excelência de acesso às
condições materiais dignas de vida; por isso, detém valor
econômico e social que figura como fundamento do estado
democrático de direito (art. 1o, IV). O trabalho é tomado pela
Constituição em sua plenitude promocional, como atividade
humana inserida no processo de produção econômica capitalista,
da qual o empreendedor pode extrair vantagens transformadoras
do capital, no exercício da livre iniciativa, e o trabalhador deve
obter meios econômicos de subsistência, que constitui pressuposto
para exercício de suas liberdades individuais.
175Exemplo ilustrativo da atenção e da diligência exigida do motorista em
fila de espera, pode ser visto em reportagem do SBT sobre fila de
caminhões formada por 60 quilômetros, para desembarque de cargas no
terminal
ferroviário
do
Alto
Araguaia.
Disponível
em
< http://zip.net/brtq3M >
ou
< www.youtube.com/watch?
v=9v8eLo6f238 >; acesso em 15 ago. 2016
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A afetação constitucional da livre iniciativa por função social
(art. 1o, IV) impõe que, no processo de produção, o trabalhador
seja preservado em sua integridade física, psíquica e moral, e que
seja remunerado por trabalho com o suficiente ao atendimento de
suas necessidades vitais e das de sua família (art. 7o, IV) e, também,
na medida da força de trabalho despendida em benefício do
empreendimento econômico (art. 7o, IV, XIII e XVI).
Essas premissas constituem o âmbito de proteção do direito
fundamental ao trabalho digno, do trabalho previsto como
direito social pelo art. 6o da Constituição, compreendido na
perspectiva do estado democrático de direito, que tem por
fundamento nuclear a dignidade humana (art. 1o, III).
Tomada a dignidade humana no sentido kantiano, em que o
homem “existe como um fim em si mesmo, não simplesmente
como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade”, 176 o
trabalho digno será sempre “aquele capaz de construir a identidade
social do trabalhador”,177 conforme reconhecido por essa Corte na
ADI 1.721-3/DF, cuja ementa dispõe (sem destaque no original):
[...] Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do
artigo 1o da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que
tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso
VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193)
[...].178
176SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais
na Constituição Federal de 1988. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2007, p. 33.
177DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São
Paulo: LTr, 2006, p. 209.
178STF. Plenário. ADI 1.721/DF. Rel.: Min. CARLOS AYRES BRITTO. 11 out.
2006, maioria. DJe 47, 29 jun. 2007; DJ, 29 jun. 2007, p. 20; RTJ, v. 201(3),
p. 885; LexSTF, v. 29, n. 345, 2007, p. 35-52; RLTR, v. 71, n. 9, 2007, p.
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KONRAD HESSE chama atenção para a decisiva importância
que tem a interpretação constitucional na consolidação e na
preservação da força normativa da Constituição. Para atingir esse
fim, deve conduzir a ótima concretização da norma, o que não se
obtém por mera subsunção lógica nem apenas por “construção
conceitual”, mas depende de articulação do Direito com os
diversos fatos concretos da vida. Nesse sentido, “interpretação
adequada é aquela que consegue concretizar, de forma excelente, o
sentido da proposição normativa dentro das condições reais
dominantes numa determinada situação”.179
Diante das condições reais em que se realiza o transporte de
cargas, a necessidade da presença do motorista nos períodos de
espera de embarque e desembarque e de fiscalização alfandegária
não difere da necessidade de sua mão de obra na condução de
veículo, para atribuir valor social a esse trabalho.
A mera negação da qualidade de “trabalho efetivo” às
atividades durante o tempo de espera (art. 235-C, § 1o, da CLT) já
ofende seu valor social e o art. 1o, IV, da Constituição.
Ademais, ao excluir essas atividades da jornada de trabalho
normal ou extraordinária, o art. 235-C, § 8o, da CLT adota
subterfúgio para inobservar o limite de tempo de trabalho do art.
7o, XIII, da Constituição, com todas as repercussões negativas sobre
saúde e segurança do motorista e a segurança viária. Contornando
o teto constitucional de jornada, submete motoristas rodoviários a
regime de jornada ilimitada, em tempo integral, e garante-lhe
apenas intervalo de 8 horas para descanso (art. 235-C, § 12).
Esse regime, inconcebível à luz do art. 7o, XIII, da
1.130-1.134.
Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira
Mendes. Porto Alegre: SAFe, 1991. p. 19-23.

179 HESSE,
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Constituição, se revela ainda mais gravemente violador da ordem
constitucional diante da autorização para que a jornada de espera
em filas de embarque e desembarque ocorra sem limite nem
direito a descanso semanal remunerado, pois esse direito somente é
devido quando o empregado tiver trabalhado durante toda a
semana anterior e cumprido integralmente seu horário de
trabalho (art. 6o da Lei 605, de 5 de janeiro de 1949).180 Ao excluir
o tempo de espera da jornada de trabalho, a norma impede a
aquisição de direito a descanso semanal, na hipótese de motorista
permanecer toda a semana nessa atividade.
Essa condição de trabalho remonta aos primórdios da
Revolução Industrial, no século XIX, despida de qualquer sentido
de proteção à integridade física, psíquica e moral do trabalhador;
que degrada sua saúde, despreza sua segurança e reduz seu tempo
de vida a instrumento exclusivo do empreendimento econômico.
Viola-se em máxima intensidade o direito fundamental à
saúde e segurança do motorista, especialmente considerando o
limite de jornada como fator de restrição da exposição do
trabalhador aos riscos inerentes à atividade profissional, na linha do
art. 5 da Convenção 155 da OIT, tratada em tópico anterior.
Elevam-se riscos de danos psíquicos, associados a elevado
consumo de drogas; viola-se o direito fundamental a lazer,
essencial ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, que
compreende satisfação de necessidades biológicas, sociais, psíquicas
e existenciais. Crescem a níveis extremos os riscos à segurança
viária, pois o profissional, após longos períodos de espera e de
embarque e desembarque, sem descanso efetivo, sem lazer nem
180“Art. 6o Não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o
empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior,
cumprindo integralmente o seu horário de trabalho”.
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recomposição de suas energias físicas e psíquicas, poderá iniciar
condução de veículo por longas jornadas, submetendo-se a risco
de acidentes, com sérios danos aos usuários das rodovias, em
vulneração ao art. 144, § 10, da Constituição.
Por fim, atribuir caráter indenizatório à contraprestação do
trabalho desenvolvido no embarque e desembarque afronta o
caráter salarial da contraprestação por trabalho em regime de
emprego (art. 7o, IV, da Constituição), com todas as repercussões
consectárias.
O art. 7o da CR, no inc. I, prevê proteção da relação de
emprego como fonte de todos os direitos previstos nos incisos
seguintes, entre os quais, “salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado” (inc. IV), do que resulta a natureza
salarial da contraprestação por trabalho, inclusive como fonte de
incidência dos demais direitos patrimoniais trabalhistas no mesmo
dispositivo constitucional, como FGTS (inc. III), décimo terceiro
salário (inc. VIII), adicionais de trabalho noturno (inc. IX) e
extraordinário (inc. XVI) e férias anuais remuneradas (inc. XVII),
entre outros previstos na legislação ordinária.
O caráter indenizatório artificialmente conferido à
contraprestação do trabalho pela norma subtrai a incidência de
todos aqueles direitos constitucionais sobre essa parcela da
remuneração, violando as normas constitucionais referidas, em que
se fundam.
Impressiona a contradição da ficção criada pela norma do art.
235-C da CLT, quanto ao tempo de espera. Ora atribui-lhe
natureza de reparação indenizatória (§ 9o), ora dá-lhe caráter
remuneratório (§ 10), sem critério objetivo que justifique o
discrímen. Nesse engenho ficcional, o tempo despendido em filas
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de embarque e desembarque não configura tempo de trabalho
nem é tempo livre na vida do trabalhador, mas é tratado pela
norma como tempo perdido, passível de indenização. Isso
evidentemente contraria o arcabouço constitucional, que garante
os direitos fundamentais dos trabalhadores, assentados nos valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa. O art. 235-C, § 10, da CLT
descumpre injustificadamente o art. 7o, XVI, da Constituição.
Segundo aquele § 10, garante-se ao motorista em tempo de
espera “remuneração correspondente ao salário-base diário”, o
que se aplica à hipótese na qual o profissional permaneça nessa
atividade em período diário integral. Mesmo que labore por mais
de 8 horas diárias em espera e embarque, o motorista fará jus
apenas a remuneração correspondente à jornada-padrão.
Infere-se do art. 7o, IV,181 VII,182 XIII183 e XVI, da
Constituição, que a jornada-padrão de 8 horas (inc. XIII) deve
ser remunerada, pelo menos, com o valor legalmente fixado a
título de salário-mínimo (IV), mesmo que o trabalhador receba
remuneração variável (VII), sempre que estiver submetido a
controle de jornada.184 Ultrapassada a jornada-padrão, é devida
181“IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; [...]”.
182“VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável; [...]”.
183“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;
[...]”.
184Motoristas rodoviários submetem-se necessariamente a controle de
jornada de trabalho, por meio de diário de bordo, papeleta ou ficha de
trabalho externo, registrador instantâneo de velocidade e tempo,
rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, nos termos do art. 235-C,
§ 14, da CLT, que dispõe: “O empregado é responsável pela guarda,
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remuneração específica do serviço extraordinário, com adicional
mínimo de 50% (XVI). Essa é a posição pacificamente perfilhada
pela doutrina justrabalhista.185
Tal raciocínio não conflita com a interpretação que levou à
edição da súmula vinculante 16 dessa Corte, segundo a qual “os
artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da EC 19/98), da Constituição,
referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor
público”.
A súmula garante percepção do valor nominal do salário
mínimo, a título de remuneração, mesmo que a jornada do
servidor seja inferior a 44 horas semanais. Essa interpretação
somente se afasta da lógica da proporcionalidade entre
remuneração e tempo despendido no trabalho por evidente
finalidade protetiva do mínimo existencial, a esfera das
necessidades vitais mínimas do trabalhador.
Garantido esse mínimo, à exigência de jornada superior ao
padrão constitucional deve corresponder remuneração específica
para serviço extraordinário, proporcional à paga pela jornada
normal, acrescida de 50%, conforme expressa previsão do art. 7o,
XVI, da CR, que prevê “remuneração do serviço
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”.
185SAAD, Eduardo Gabriel. CLT comentada. 37. ed., rev. e ampl. por José
Eduardo Duarte Saad e Ana Maria Saad Castello Branco. São Paulo: LTr,
2004, p. 121; DELGADO, Maurício Godinho. Salário: teoria e prática. Belo
Horizonte: Del Rey, 1997, p. 115; BARROS, Alice Monteiro. Curso de
Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 760; ALMEIDA, Amador Paes.
CLT comentada. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 94; CORTEZ, Julpiano
Chaves. Direito do Trabalho aplicado. São Paulo: LTr, 2004, p. 255;
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2004,
p. 326.
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extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à
do normal”, o que implica utilizar o salário-hora como base de
cálculo da remuneração do serviço extraordinário.
As normas impugnadas ainda violam o art. 7o, IX, da
Constituição, que prevê “remuneração do trabalho noturno
superior à do diurno”. Elas permitem trabalho em tempo integral,
inclusive no período noturno, e, ao negarem artificiosamente ao
tempo de espera o caráter de “trabalho efetivo”, atribuindo-lhe
indenização ou remuneração em valor fixo diário, afastam a
incidência do adicional noturno dos arts. 73186 e 235-C, § 6o, da
CLT.187 Este especificamente se destina ao motorista rodoviário,
mas relativo ao tempo em que estiver cumprir jornada de trabalho
na condução de veículo.
Pela mesma razão, as horas de trabalho em tempo de espera
não estariam sujeitas à redução de cômputo da hora noturna,
prevista no art. 73, § 1o, da CLT, esteado no art. 3, itens 1 e 8, da
Convenção 171 da OIT, ratificada pelo Brasil.188 Esta define
uma série de medidas de proteção à saúde e à vida social do
trabalhador submetido a trabalho noturno e dispõe em seu art. 3,
item 1, aplicação de seu art. 8: “a compensação aos trabalhadores
noturnos em termos de duração do trabalho, remuneração ou
benefícios similares [...]”.
Com fundamento nessa disposição, o art. 73, § 1o, da CLT
dispõe que “a hora do trabalho noturno será computada como de
186“Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o
trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito,
sua remuneração terá um acréscimo de 20% ([...]), pelo menos, sobre a
hora diurna”.
187“§ 6o À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta
Consolidação”.
188Aprovada pelo Decreto Legislativo 270, de 13 de novembro de 2002,
promulgada pelo Decreto 5.005, de 8 de março de 2004.
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52 minutos e 30 segundos”, o que corresponde a aumento de
14,5% sobre a remuneração da hora normal. Esses direitos
frustram-se no regime de tempo de espera, na forma como o
disciplina a norma impugnada.
Apesar do elevado grau de indeterminação e do cunho
polissêmico do princípio da dignidade humana, o que recomenda
uso comedido da norma e não como espelho no qual todos veem
o que desejam,189 ainda assim não é difícil identificar situações em
que a dignidade humana é agredida a ponto de ferir o senso
comum. É o que ocorre com o regime legal de jornada do
motorista rodoviário instituído pela Lei 13.103/2015, quando
separa seu tempo de atividade em duas esferas, a jornada
extenuante e o tempo de espera, para submetê-lo em período
integral às necessidades do empreendimento econômico, com
baixo custo remuneratório e em fuga às normas constitucionais
que limitam o tempo de trabalho e obrigam concessão de
intervalos.
À vista desses elementos, revelam-se inconstitucionais os
§§ 1o, 8o, 9o, 10 e 12 do art. 235-C da CLT, alterados pela
Lei 13.103/2015, nos pontos em que negam ao tempo de espera
o caráter de “trabalho efetivo”; negam cômputo desse tempo na
jornada normal e extraordinária de trabalho e negam
contraprestação remuneratória proporcional ao tempo de trabalho,
com adicional pelo serviço extraordinário.
Com vistas a sanar os vícios apontados, deve-se declarar
inconstitucionalidade da expressão “e o tempo de espera”, no art.
235-C, § 1o, parte final, da CLT.
Para sanar o vício do art. 235-C, § 8o, da CLT, deve-se
189SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais
na Constituição Federal de 1988, ob. cit. na nota 176, p. 103.
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declarar inconstitucionalidade da expressão “não sendo
computados como jornada de trabalho e nem como horas
extraordinárias”, também no final do enunciado.
Quanto ao art. 235-C, § 12, da CLT, o defeito deve ser
corrigido com declaração de inconstitucionalidade da expressão
“as quais não serão consideradas como parte da jornada de
trabalho”.
Com referência aos §§ 9o e 10 do mesmo dispositivo, ambos
devem ser declarados inconstitucionais na integralidade, sem
atribuição de efeito repristinatório à redação do § 9o inserida pela
Lei 12.619/2012, tendo em vista que todas as disposições violam
igualmente os incs. XIII e XVI do art. 7o da Constituição.
3.3.6. Inconstitucionalidade da Inexistência de
Horário de Início e Término da Jornada de Trabalho
A ação sustenta inconstitucionalidade do art. 6o da Lei
13.103/2015, no ponto em que alterou o art. 235-C, § 13, da
CLT, para prever que a jornada de trabalho do motorista
rodoviário não terá horários fixos de início, de final e de
intervalos. Estatui o dispositivo:
§ 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do
motorista empregado não tem horário fixo de início, de
final ou de intervalos.

Argumenta que, ao afastar o critério temporal na fixação da
jornada do motorista, submete-o a condição aviltante e viola os
arts. 5o, XIII; 7o, XXII e XXXIV; 170 e 193 da Constituição.
Indeterminação dos horários de início e fim da jornada de
trabalho do motorista rodoviário implica a possibilidade de que
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este seja convocado a qualquer momento para iniciar jornada de
trabalho, em período diurno ou noturno, e em turnos regulares ou
alternados, ora de dia, ora à noite. Mais uma vez, a norma reproduz
o padrão de comportamento do setor de transportes, que exige
máxima flexibilidade de horários para atender à demanda do
mercado, com pouca ou nenhuma consideração para com a saúde
física e mental dos motoristas e a segurança dos usuários do
sistema rodoviário brasileiro.
Ausência de horários predefinidos para gozo de “intervalos”,
como dispõe o preceito legal, também possibilita exigir do
profissional que usufrua do intervalo interjornada para sono em
qualquer período do dia ou da noite, de forma fixa ou alternada,
conforme interesse do empregador.
Essa possibilidade de alternância de turnos de trabalho e de
repouso, no contexto de jornadas que se podem estender por até
12 horas, conforme o art. 235-C, caput, da CLT, e por até 16 horas
em regime de tempo de espera, conforme se demonstrou (§ 12 do
dispositivo), aprofunda dramaticamente quadro de nocividade à
saúde dos trabalhadores envolvidos.
Trabalho em turnos alternados gera maior desgaste biológico
ao trabalhador, por impedir adaptação a ritmos estáveis e
cadenciados de repouso. Repouso em descompasso com o ciclo
circadiano possui baixa qualidade e efeito reparador muito menor
do que o realizado em conformidade com o “relógio biológico.”190
Pode desencadear patologias diversas e graves.
Reações ao trabalho noturno variam conforme a
suscetibilidade de cada indivíduo. Segundo o fisiologista HUDSON
ARAÚJO COUTO, cerca de 20% das pessoas não se adaptam ao
190MORAES, Paulo Douglas Almeida. Ob. cit. na nota 9.
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trabalho noturno. A maior parte dos trabalhadores noturnos
continua a prestar serviços com certa dificuldade e administrando
as consequências. Somente pequeno número tolera bem o
trabalho à noite.191
Em pesquisa acerca dos efeitos dos distúrbios do sono e da
sonolência sobre os acidentes de trânsito, o especialista em
patologias relacionadas ao sono, Professor MARCO TÚLIO DE MELLO,
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), revela que o
trabalho em turnos alternados enseja maior dificuldade em
adormecer nos horários irregulares e a menor eficiência de sono
fragmentado, o que pode levar a quadro crônico de sonolência,
com consequências negativas tanto à saúde física como mental,
como distúrbios neurais, fadiga, nervosismo, ansiedade, depressão,
problemas sexuais e estresse, com risco aumentado de distúrbios
gastrointestinais e problemas cardiovasculares.192 O quadro de
sonolência pode desencadear distúrbios como síndrome da apneia
e hipopneia obstrutiva do sono, síndrome dos movimentos
periódicos das pernas, insônia e narcolepsia.193
A Constituição de 1988 foi sensível a esses riscos, quando
inseriu no art. 7o, XIV, previsão de jornada reduzida, de 6 horas,
para trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva, exatamente em face do maior desgaste
biológico imposto pela alternância de turnos.
No julgamento do RE 205.815/RS, essa Corte apreciou o
alcance do dispositivo constitucional e buscou identificar, por
191OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador.
Ob. cit. na nota 79, p. 190.
192MELLO, Marco Túlio de (org.). Distúrbios do sono, sonolência e acidentes de
trânsito.
Disponível
em
< http://zip.net/bgtqV2 >
ou
<http://docs12.minhateca.com.br/409977786,BR,0,0,disturbios_do_son
o_sonolencia_e_acidentes_de_transito.doc >; acesso em 15 ago. 2016.
193Idem.
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interpretação histórica, a razão substancial da redução de jornada
inserida na CR.194 Assim se pronunciou o Min. MAURÍCIO CORRÊA
(sem destaque no original):
A duração de seis horas é a jornada normal para os turnos
que, sem solução de continuidade, sucedem-se, substituindo
o mesmo posto de trabalho. Não se aplica aos turnos fixos,
porque o sentido consagrado da expressão “trabalho e revezamento” sempre implicou na permanente alteração em rodízio da prestação laboral. A determinação quis proteger
o empregado sujeito a regime de trabalho que contraria o relógio biológico do ser humano, sem lhe
permitir a adaptação a ritmos cadenciados, estáveis.
Igualmente não se aplica a jornada de seis horas ao trabalho
incompleto das vinte e quatro horas: tarde, noite, sem a manhã, por exemplo.

Também elucidativo foi o voto do Min. MARCO AURÉLIO, que
ressaltou as repercussões nefastas à saúde do trabalhador (sem
destaque no original):
Então esse trabalho – numa semana pela manhã, noutra semana pela tarde, noutra pela madrugada –, é a razão, a pedra
de toque – e nada surge sem uma causa, sem uma necessidade – da regra inserida na Carta da República, pelo Constituinte de 1988, prevendo a jornada de seis horas. O regime
de revezamento, como apontam os doutrinadores,
acaba com o relógio biológico, acaba com a almejada higidez do próprio trabalhador.
Avanço um pouco mais exteriorizo, até mesmo, que, consideradas as repercussões nefastas à saúde do trabalhador, o regime de revezamento só tem pertinência
quando se trate de atividade empresarial que não
possa ser interrompida. O regime de revezamento não
pode ser empolgado como uma fonte de lucros maiores pelos empregadores.195
194STF. Plenário. RE 205.815/RS. Rel.: Min. CARLOS VELLOSO, redator para
acórdão: Min. NELSON JOBIM. 4 dez. 1997, maioria. DJ, 2 out. 1998, p. 11;
RTJ, vol. 166(2), p. 674.
195Idem.
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Não se sugere enquadramento da jornada do motorista
rodoviário como “turno ininterrupto de revezamento”. A menção
à jornada constitucional reduzida do art. 7o, XIV, da CR tem
por objetivo demonstrar que, ao possibilitar a alternância de turnos
de trabalho conforme a imperiosidade do serviço, a regra do novo
art. 235-C, § 13, da CLT permite que o motorista rodoviário seja
submetido a regime equivalente a turnos de revezamento, pela
nocividade que representa à sua saúde, embora sujeito ao dobro da
jornada de 6 horas prevista no citado dispositivo constitucional,
podendo permanecer por até 16 horas em filas de espera de
embarque e desembarque (§ 12), ora durante o dia, ora durante a
noite, por semanas.
A regra enseja gravame desproporcional à saúde do obreiro,
especialmente considerando o descumprimento legislativo da
Convenção 155 da OIT, no art. 5, alínea b, segundo o qual a
política nacional de prevenção de doenças e acidentes de trabalho
deve considerar a necessidade de adaptação do tempo de trabalho
e da organização do trabalho “às capacidades físicas e mentais do
trabalhador”.
A norma impugnada viola o art. 7o, XXII, da CR, por
sujeitar o profissional a riscos incompatíveis com a condição
humana. Também ofende a segurança viária, direito previsto no
art. 144, § 10, da CR, por associar a ausência de horários fixos
de trabalho – e a possibilidade de alternância de turnos – às
extensas jornadas permitidas a motoristas rodoviários, acentuando
os riscos de acidentes de trânsito já referidos.
No artigo mencionado, o pesquisador MARCO TÚLIO DE
MELLO refere diversos estudos que demonstram os efeitos negativos
da sonolência na atenção, na memória do motorista e no tempo
de reação para resolução de problemas, fatores que elevam os
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riscos de acidentes, especialmente quando associados a álcool,
privação ou restrição de sono.196 Segundo o pesquisador, há
considerável evidência de que a sonolência, causadora de grande
parte dos acidentes de trânsito, tem como importante causa a
restrição ou privação do sono decorrente de alterações no ciclo
circadiano, frequentes no trabalho em turnos alternados. A esse
respeito é enfático o estudo (sem destaque no original):
O adormecimento ao volante é uma amostra considerável
dos acidentes de veículos principalmente associados com viagens em condições monótonas. Alguns efeitos podem potencializar o estado de adormecimento, como fatores de
restrição e privação de sono, alterações circadianos evidenciados durante o trabalho de turnos, ou seja trabalho em turnos rotativos, que não possuem uma
escala fixa de trabalho.

Tais elementos demonstram que o § 13 do art. 235-C da
CLT, inserido pela Lei 13.103/2015, quando aliado ao caput e aos
§§ 1o, 8o, 9o, 10 e 12 do mesmo dispositivo, acentuam o grau de
nocividade dessas normas à Constituição, compondo regime
normativo incompatível com os direitos fundamentais à saúde e
segurança dos trabalhadores e à segurança viária, inscritos nos arts.
7o, XXII, e 144, § 10, da CR.
Por conseguinte, deve declarar-se inconstitucionalidade do
art. 235-C, § 13, da CLT.
3.3.7. Inconstitucionalidade das Normas sobre Inobservância
“Justificada” Não Excepcional do Limite de Jornada
A requerente impugna o art. 6o da Lei 13.103/2015, no
196MELLO, Marco Túlio de (org.). Distúrbios do sono, sonolência e acidentes de
trânsito. Ob. cit. na nota 192.
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ponto em que insere o § 6o no 235-D da CLT. Este prevê
hipóteses de inobservância “justificada” do limite de jornada.
Preceitua o dispositivo:
§ 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.

Utilizando a conjunção alternativa entre as duas hipóteses, a
norma impugnada confere-lhes incidências autônomas,
autorizadoras da inobservância de qualquer limite de jornada.
A primeira hipótese trata de situação na qual, finalizada a
jornada normal, o motorista trafegue por local inseguro,
inviabilizando parada imediata para o intervalo interjornada
previsto no art. 235-C, § 3o, da CLT. Na segunda hipótese, a
norma cuida de situação em que, terminada a jornada normal, o
motorista deva dirigir pelo tempo necessário até chegar ao destino.
A norma atribui-lhes caráter de excepcionalidades
justificadoras de prorrogação da jornada normal para além do
limite do art. 235-C, caput, seja o limite da jornada normal, sejam
os limites de prorrogação previstos no dispositivo. Não há nessas
situações traço de excepcionalidade que justifique afastar a regra
constitucional, pois são plenamente previsíveis no transporte
rodoviário.
Na primeira situação, a noção de “local inseguro” é
demasiadamente ampla no contexto da atividade, pois inseguro
será qualquer local ermo às margens de trecho rodoviário, para
que o motorista estacione o veículo de cargas ou passageiros, ao
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final ou no curso da jornada, a fim de usufruir de intervalos. Nem
é compatível com o art. 9o da Lei 13.103/2015 o gozo de
intervalo nessas condições.
Para que não finalize a jornada de trabalho em locais
inseguros, é possível e necessário o planejamento da viagem, a fim
de viabilizar paradas em locais e tempo apropriados, conforme as
regras aplicáveis. Excepcionais seriam situações em que não fosse
possível planejamento de viagem, por força de fatos imprevisíveis
ou de difícil previsão que não pudessem ser evitados, como
eventos naturais, paralisações extraordinárias do tráfego etc., o que
remete à figura da força maior.
A segunda hipótese, por maiores razões, não comporta a
característica de excepcionalidade que lhe pretende atribuir a
norma impugnada, pois a necessidade de conduzir veículo até o
destino, no tempo adequado à natureza do transporte ou da carga
transportada, constitui finalidade ínsita a qualquer atividade de
transporte e também é elemento passível de planejamento.
Ambas as hipóteses violam o art. 7o, XIII, da CR, ao tratar
como excepcionais situações previsíveis. Violam intensamente o
dispositivo, por autorizar prorrogação da jornada por tempo
indefinido, acentuando os riscos decorrentes das jornadas
extenuantes, acima expostos, especialmente à saúde e segurança
dos trabalhadores e à segurança viária.
Não se vislumbra possibilidade de interpretação conforme a
Constituição, porquanto ambas as hipóteses do enunciado são
incompatíveis com situações inesperadas, de imprevisão, capazes de
justificar afastamento da regra limitadora da jornada, que
concretiza direito fundamental.
A mens legis autoriza disciplina de situações verdadeiramente
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excepcionais
na
atividade
regulada.
Reconhecida
inconstitucionalidade da norma, deve-se conferir efeito
repristinatório ao art. 235-E, § 9o, da CLT, com a redação anterior
atribuída pela Lei 12.619/2012, a qual previa possibilidade de
exceção aos limites de prorrogação da jornada de trabalho
exclusivamente em caso de força maior comprovada:
§ 9o Em caso de força maior, devidamente comprovado, a
duração da jornada de trabalho do motorista profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário para sair da situação
extraordinária e chegar a um local seguro ou ao seu destino.

Mesmo vício de inconstitucionalidade há de se reconhecer,
por arrastamento, em relação ao art. 67-C, § 2o, do CTB,
inserido pela Lei 13.103/2015 e destinado ao motorista rodoviário
autônomo de transporte de cargas.
Esse enunciado dispõe de forma equivalente ao art. 235-D,
§ 6o, da CLT, e também possibilita prorrogação da jornada de
trabalho do motorista autônomo de veículo de cargas por tempo
indefinido, pelo período necessário para que condutor, veículo e
carga cheguem ao destino, desde que não se comprometa a
segurança rodoviária. Dispõe:
§ 2o Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o
tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem
a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento
demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária.

Motorista rodoviário autônomo não está sujeito a jornada de
trabalho contratual, mas a limites de tempos de direção resultantes
da obrigatoriedade de observância do intervalo entre jornadas de
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11 horas (art. 67-C, § 3o)197 e, no caso dos motoristas de veículos
de cargas, à observância das paradas para descanso de 30 minutos
após períodos intercalares de 5 horas e meia (§ 1o),198 previstos no
CTB. Trata-se de medidas de proteção à saúde e segurança dos
motoristas, direito social fundamental amparado no art. 7o, XXII,
da CR, e da segurança viária, no art. 144, § 10, da CR.
A norma permite que o motorista rodoviário autônomo
deixe de observar esses intervalos e se submeta a jornadas de
direção por tempo indeterminado, até alcançar lugar que
ofereça segurança e atendimento demandados, desde que registre o
fato por escrito e não comprometa a segurança rodoviária.
No transporte de cargas, o “atendimento demandado” à carga
consiste na atividade de embarque ou desembarque. Significa dizer
que o local de atendimento demandado será aquele em que o
motorista atenda a demanda de carga ou descarga de veículo.
A norma reputa justificada a inobservância dos intervalos e
do tempo máximo de condução, previstos na lei, até que o
motorista autônomo chegue ao destino final, como prevê o art.
235-D, § 6o, da CLT, relativamente ao motorista empregado.
A previsão legal anterior, revogada, no art. 67-A, § 2o, do
CTB, na redação da Lei 12.619/2012, apesar de veicular idêntica
situação, somente admitia prorrogação da jornada por 1 hora:

197“§ 3o O condutor é obrigado, dentro do período de 24 ([...]) horas, a
observar o mínimo de 11 ([...]) horas de descanso, que podem ser
fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos
mencionados no § 1o, observadas no primeiro período 8 ([...]) horas
ininterruptas de descanso”.
198“§ 1o Serão observados 30 ([...]) minutos para descanso dentro de cada 6
([...]) 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 ([...]) horas e meia contínuas no exercício da condução”.
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§ 2o Em situações excepcionais de inobservância justificada
do tempo de direção estabelecido no caput e desde que não
comprometa a segurança rodoviária, o tempo de direção
poderá ser prorrogado por até 1 ([...]) hora, de modo a
permitir que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a
lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados.

Segundo o preceito, a inobservância do tempo de direção
somente se justificaria se a condução da carga ao destino pudesse
concluir-se em até 1 hora de prorrogação. Se não fosse o tempo
suficiente, o motorista haveria de estacionar o veículo em paradas
seguras ao longo do trecho rodoviário, nos momentos adequados
para gozo dos intervalos e paradas obrigatórias.
Sem previsão desse limite razoável de prorrogação de jornada,
o art. 67-A, § 2o, do CTB, institui exceção desarrazoada.
Consoante o preceito, inobservância justificada do tempo de
direção somente caberá quando “não haja comprometimento da
segurança rodoviária”. Mas isso constitui contradição em termos,
pois condução por tempo indefinido constitui, por si, fator de
risco à segurança rodoviária. A contradição deve resolver-se à luz
do art. 144, § 10, I, da CR, segundo o qual a segurança viária
almeja preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
A noção de segurança rodoviária não se reduz à observância
objetiva das regras de trânsito, pelo motorista, pois isso pressupõe
higidez de suas condições físicas e mentais, na condução de
veículos. Revejam-se as pesquisas científicas apontadas, que
descrevem o impacto da sonolência na atenção, na memória do
motorista e no tempo de reação ante problemas, fatores que
elevam os riscos de acidentes, especialmente quando associados a
álcool, privação ou restrição de sono.199
199MELLO, Marco Túlio de (org.). Distúrbios do sono, sonolência e acidentes de
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Em situações de sonolência e privação de sono do motorista,
as normas de trânsito perdem condições de eficácia; com isso,
frustra-se a finalidade constitucional de segurança rodoviária e
violam-se os direitos fundamentais à saúde e segurança dos
profissionais e usuários de rodovias, razão pela qual o art. 67-C,
§ 2o, do CTB não encontra guarida na Constituição.
Idêntico raciocínio aplica-se ao art. 235-D, § 6o, da CLT, ao
admitir derrogação do limite de jornada do trabalhador
empregado, “desde que não se comprometa a segurança
rodoviária”. A contradição deve solucionar-se em favor da eficácia
da norma constitucional garantidora da segurança dos profissionais
e usuários das rodovias, o que impõe reconhecimento de
invalidade da norma ordinária.
Em face do exposto, há necessidade de reconhecer
invalidade constitucional do art. 235-D, § 6o, da CLT e do
art. 67-C, § 2o, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), ambos inseridos pela Lei 13.103/2015, em resguardo à
eficácia dos arts. 7o, XXII, e 144, § 10, da CR. A fim de
preservar a legislação quanto à matéria disciplinada, cabe efeito
repristinatório para o art. 235-E, § 9o, da CLT e o art. 67-A, § 2o,
do CTB, ambos na redação da Lei 12.619/2012.
3.3.8. Inconstitucionalidade de Remuneração por Distância
Percorrida, Tempo de Viagem e Produto Transportado,
por Estímulo de Excesso de Jornada, Velocidade e Peso
A requerente afirma inconstitucionalidade do art. 6o da Lei
13.103/2015, no ponto em que altera o art. 235-G da CLT, para
permitir que a remuneração do motorista empregado de
trânsito. Ob. cit. na nota 192.
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transporte de cargas seja fixada por produção, desde que não se
comprometa a segurança da rodovia e da coletividade nem se viole
a legislação. Prevê o dispositivo:
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.

Na redação anterior, inserida pela Lei 12.619/2012, o
dispositivo tratava da matéria nestes termos:
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.

De acordo com a ação, ao permutar o caráter restritivo da
remuneração por comissionamento, no texto revogado, pelo
caráter liberativo do texto em vigor, a norma viola o art. 7o,
XXII, da CR, por fomentar excesso de jornada e de tempo de
direção, comprometendo a segurança de motoristas e usuários de
vias públicas.
Ambos os textos, atual e anterior, tratam de remuneração por
produção no transporte de cargas, em função de distância
percorrida, tempo de viagem e natureza e quantidade de produtos
transportados. Enquanto a legislação anterior vedava, a nova
autoriza adoção dessa remuneração por produção, até mediante
oferta de comissão ou outra vantagem, “desde que essa
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remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança
da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas
previstas nesta Lei”.
A doutrina justrabalhista denomina de “salário por unidade
de obra” aquele cujo cômputo adote como parâmetro a produção
alcançada pelo empregado em determinado período, atribuindo-se
previamente um valor a cada unidade produzida (a “tarifa”), de
modo que o salário mensal resulte do somatório das unidades
produzidas, multiplicado pelo valor da tarifa.200
No transporte de cargas identificam-se como unidades de
produção, segundo a norma impugnada, distância percorrida e
tempo de viagem. Mediante atribuição de tarifa a cada uma dessas
unidades, quanto maior a distância percorrida ou o tempo de
viagem, maior será a remuneração do motorista.
O preço dessas unidades pode variar conforme a natureza e a
quantidade dos produtos transportados. Pode-se atribuir tarifa mais
elevada, por exemplo, para produtos mais perecíveis ou cujo
transporte demande mais cuidados, como inflamáveis, a fim de
incentivar rapidez na viagem ou mesmo vincular a tarifa à
quantidade de produtos transportados, com o objetivo de
aumentar a produtividade. A norma prevê a possibilidade de salário
por comissão, que constitui feição especial da remuneração por
unidade de obra, correspondendo a percentagem sobre o valor do
serviço ou negócio executado pelo trabalhador.201
Não obsta a norma conjugar salário por produção com o
salário por tempo de jornada, fórmula que a doutrina denomina
200DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 771.
201SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. rev. e atual. Rio
de Janeiro: Renovar, 2004, p. 422.

134

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

“salário-tarefa”. Por meio deste, garante-se padrão salarial por
tempo de trabalho, com estipulação de meta de produção, que,
atingida, enseja acréscimo salarial por unidade adicional.202
Em tese, esse modelo de remuneração encontra guarida no
art. 7o, VII, da CR, que prevê “garantia de salário, nunca inferior
ao mínimo, para os que percebem remuneração variável”, norma
que revela a instabilidade própria das modalidades salariais
proporcionais à produção.
Essas modalidades visam ao aumento da produtividade, pois
retribuem a força de trabalho na proporção de sua conversão em
unidades de valor para o empregador, e incentivam a intensificação
do trabalho pelo empregado, na busca por aumento da
remuneração.
À primeira vista, aferir salário por unidade de obra
apresenta-se como benéfico ao trabalhador, ao possibilitar
aumento de remuneração e associá-la às competências individuais.
Este, seduzido pela possibilidade de maior ganho, tende a elevar
esforços na produção e a desejar prorrogação da jornada de
trabalho.203 AMAURI MASCARO NASCIMENTO aponta desvantagens
dessa modalidade remuneratória e anota que o salário por
produção “força o trabalhador a exceder a capacidade de trabalho,
em prejuízo da saúde e da qualidade dos produtos”.204
202DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 772.
203PORTELLA. Gabriela Cardoso; NARLOCH, Nadine Bissoni. A
recompensa atroz: o sistema de pagamento por produção como mecanismo
de captura da subjetividade trabalhadora. UFPR, 2013. Disponível em:
< http://zip.net/bntq7N > ou < http://www.direito.ufpr.br/portal/wpcontent/uploads/2014/11/Jornada-4%C2%BA-lugar.-Gabriela-eNadine1.pdf >; acesso em 15 ago. 2016.
204NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Teoria jurídica do salário. São Paulo: LTr,
1994, p. 130.
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A modalidade remuneratória por produção, no transporte
rodoviário de cargas, é alvo de crítica pela doutrina, por se mostrar
incompatível com a proteção da saúde e segurança do motorista e
da segurança viária, “pela singela constatação de que aquele que é
remunerado por comissão tende, mesmo quando existentes limites
de jornada, a extrapolar tais limites para auferir uma renda mais
adequada”.205
Por fatores dessa natureza, a legislação da União Europeia
proíbe, em regra, remuneração de motoristas de transporte
rodoviário de cargas em função das distâncias percorridas e do
volume das mercadorias transportadas, conforme o art. 10, item 1,
do Regulamento (CE) 561/2006, do Parlamento Europeu e
do Conselho da União Europeia, que dispõe:
1. É proibido remunerar os condutores assalariados, mesmo
sob a forma de concessão de prémios ou de suplementos de
salário, em função das distâncias percorridas e/ou do volume
das mercadorias transportadas, se essa remuneração for de
natureza tal que comprometa a segurança rodoviária e/ou
favoreça a violação do presente regulamento.206

Pela similitude entre as disposições, a norma europeia
inspirou o primeiro texto do art. 235-G da CLT, inserido pela Lei
12.619/2012, revogada, que proibia remuneração de motoristas
em função da distância percorrida, do tempo de viagem e da
natureza e quantidade de produtos transportados, se a remuneração
ou comissionamento comprometesse a segurança rodoviária ou da
coletividade ou possibilitasse ofensa àquela legislação.
Essa vedação se funda na forte influência que a remuneração
por produção, no transporte rodoviário, exerce sobre excesso de
jornada, de velocidade e de carga (e peso), fatores já identificados
205MORAES, Paulo Douglas Almeida. Ob. cit. na nota 9.
206Vide nota 31.
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com a acidentalidade nas estradas, mesmo na realidade europeia, a
exemplo da Espanha, onde os riscos de acidente no transporte de
mercadorias se relacionam a extensas jornadas, aliadas ao sistema
remuneratório por prêmio ou produção, ao excesso de peso e ao
excesso de velocidade, entre outros fatores, conforme o estudo
Segurança e saúde para os condutores de mercadorias, desenvolvido pela
Fundación Mapfre, entidade não governamental dedicada, entre
outros fins, à pesquisa da segurança viária.207
Diversamente da realidade europeia, a situação precária da
malha rodoviária brasileira, que tem 78% de sua extensão em
condição péssima, ruim ou deficiente, segundo estudo recente da
CNT, é causadora de alto nível de insegurança nas vias
rodoviárias.208
Os dados de pesquisas aqui expostos, pertinentes ao
transporte rodoviário nas estradas brasileiras, demonstram, com
maior gravidade, a relação de causalidade entre o excesso de
jornada, no transporte rodoviário de mercadorias, e os acidentes
envolvendo caminhões de carga. A isso se somam as péssimas
condições de infraestrutura rodoviária e a predominância do
modal rodoviário no transporte de mercadorias, acarretando fluxo
extraordinário de caminhões pelas estradas do país, cuja frota nem
sempre detém estado favorável de conservação.209
Como se afirmou, o transporte rodoviário de carga no Brasil
207Sítio da Fundación Mapfre, disponível em: < http://zip.net/bttrLF > ou
< http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/pt/conheca-nos/quemsomos >; acesso em 15 ago. 2016.
208Idem, p. 90.
209Transporte de cargas no Brasil: ameaças e oportunidades para o
desenvolvimento do País – Diagnóstico e plano de ação. CNT/COPPEADUFRJ: 1999, p. 64. Disponível em: < http://zip.net/bqtr0n > ou
< http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2062408.PDF >; acesso em
15 ago. 2016.
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tornou-se profundamente dependente de jornadas excessivas de
trabalho de motoristas, o que se obtém pela combinação de baixa
remuneração, pagamento de salário por produção (com
comissionamento) e ausência de controle da jornada de trabalho.
Nesse ambiente, motoristas profissionais submetem-se a jornadas
extenuantes em busca de melhor remuneração.210
A Lei 13.103/2015, substituindo a norma anterior, que
proibia, em regra, remuneração por produção, passou a prever
autorização expressa de seu uso, embora formalmente
condicionada a preservação da segurança rodoviária e da
coletividade e à observância dos demais dispositivos da lei.
Por isso, a mudança legislativa poderia aparentar mera
manobra semântica, sem alteração substancial do conteúdo da
norma. Ocorre que a condicionante, por se encontrar inserida no
contexto da Lei 13.103/2015, não constitui cautela capaz de
adequar proporcionalmente o risco produzido pela remuneração
por produção aos imperativos constitucionais de proteção à saúde
e segurança dos trabalhadores e à proteção da segurança viária.
Quando autoriza remuneração por produção em medida que
“não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade”, a
norma impõe uso comedido e compatível do modelo
remuneratório, de modo a permitir observância da legislação de
trânsito, para prevenção de acidentes. Como desdobramento da
segurança da rodovia e da coletividade, aparentemente se
contempla a segurança do próprio motorista.
Observância da legislação de trânsito por motoristas
pressupõe sua higidez física e mental por todo o período de
condução. Condutor cansado, com sono atrasado, em estado de
210MORAES, Paulo Douglas Almeida. Ob. cit. na nota 9.
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fadiga, sujeita-se a sonolência causadora de lapsos de atenção, que
constituem causa de grande parte dos acidentes de trânsito
envolvendo motoristas profissionais.
No artigo científico mencionado em tópico anterior, quando
se tratou dos efeitos nocivos da alteração de turnos de trabalho de
motoristas para a segurança viária, constatou-se que a sonolência é
um dos fatores que mais prejudicam a atenção e a memória do
motorista, reduzem o tempo de reação para resolução de
problemas e elevam os riscos de acidentes, especialmente quando
associados a álcool, privação ou restrição de sono.211
Em estado de cansaço, por insuficiência de repouso, não há
como o motorista observar integralmente a legislação de trânsito.
Isso explica dados revelados nesta manifestação, segundo os quais,
do total de acidentes ocorridos em rodovias federais em 2012,
envolvendo caminhões, 34% foram motivados por falta de atenção
dos motoristas, fruto principalmente de fadiga e pressão pelo
cumprimento de horários, fator profundamente associado ao
pagamento de remuneração proporcional à produção.212
A eficácia da legislação de trânsito depende diretamente da
observância de medidas de prevenção da fadiga e de proteção à
saúde do motorista. A Lei 13.103/2015 é contrária a esse
desiderato.
Ao condicionar o uso da remuneração por produção à
observância de suas próprias normas, a lei nada garante em matéria
de higidez física e mental do motorista, tendo em vista seu caráter
extremamente permissivo com outros fatores de risco à saúde dos
211MELLO, Marco Túlio de (org.). Distúrbios do sono, sonolência e acidentes de
trânsito. Ob. cit. na nota 192.
212As drogas e os motoristas profissionais: dimensionando o problema e
apresentando soluções. Movimento SOS Estradas. Coordenação RODOLFO
ALBERTO RIZZOTTO, 2014. Ob. cit. na nota 17.
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trabalhadores do trânsito, ao admitir, por exemplo, jornadas de
trabalho exaustivas, somadas a períodos indeterminados de espera
de embarque e desembarque de cargas; ao permitir períodos de
descansos reduzidos e fracionados e dormida no interior de
veículo; ao prever hipóteses elastecidas de inobservância justificada
dos limites de jornada; ao admitir ausência de horários de início e
término das jornadas e de criação de locais de paradas, pelo
empregador, no curso dos trechos rodoviários etc.
A Lei 12.619/2012, quando vedava remuneração por
produção “se isso implicasse violação de suas normas”, inspirada
nas normas europeias, partia do princípio de que estavam
comprometidas com a proteção da saúde e segurança do
motorista.
Da mesma forma que a legislação europeia condiciona o uso
da remuneração por produção à observância de suas normas, a Lei
12.619/2012 remetia a contenções legais mais afinadas com a
preservação da saúde e segurança dos trabalhadores, prevendo
intervalo entre jornadas de 11 horas sem possibilidade de
fracionamento (CLT, art. 235-C, § 3o); intervalos intrajornada para
descanso e alimentação de 1 hora e paradas obrigatórias após 4
horas de condução (idem); repouso diário mínimo de 6 horas com
veículo estacionado, para motoristas que trabalhem em dupla (art.
235-E, § 7o); regime de tempo de espera somente após a jornada
normal de trabalho (art. 235-C, § 8o) etc.
Esses pilares normativos de proteção à saúde do motorista e
da segurança rodoviária, da legislação revogada, foram
profundamente instabilizados pelas normas inseridas na CLT e no
CTB pela Lei 13.103/2015. Esta não prevê cautelas indispensáveis
ao emprego da remuneração por produção. Sem elas, eleva
desproporcionalmente o risco de violação do direito fundamental
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à proteção da saúde e segurança do trabalhador e do direito
fundamental à segurança viária. Não justifica a finalidade
perseguida pelo uso do “salário por unidade de obra” no setor
rodoviário de cargas.
Violação da proporcionalidade decorre do uso da
remuneração por produção com objetivo de maior produtividade,
mas eleva os riscos de acidentes de trânsito e adoecimento de
motoristas, no contexto de legislação que já eleva
exponencialmente a jornada de trabalho e reduz o descanso. Isso
deslegitima a norma, diante do caráter gravoso do meio,
desproporcionalmente nocivo aos direitos fundamentais de
trabalhadores e usuários das rodovias brasileiras.
No transporte urbano por motocicletas, a Lei 12.436, de 6 de
julho de 2011, veda “às empresas e pessoas físicas empregadoras ou
tomadoras de serviços prestados por motociclistas estabelecer
práticas que estimulem o aumento de velocidade”, entre as
quais veda expressamente “oferecer prêmios por cumprimento de
metas por números de entregas ou prestação de serviço” (art. 1 o, I).
Proíbe, sem ressalva, remunerar por produção, para desestimular
excesso de velocidade e de jornada e, por conseguinte, prevenir
acidentes de trânsito, em clara demonstração de que o modelo
remuneratório por produção constitui fator de risco de acidentes.
Em face dessas considerações, afigura-se inconstitucional a
previsão do art. 235-G da CLT, inserida pela Lei 13.103/2015, por
violar os art. 7o, XXII, e 144, § 10, da CR, e a Convenção 155
da OIT. Os vícios são insanáveis por interpretação conforme a
Constituição, pois a remissão à observância das “normas previstas
nesta Lei” não garante proteção adequada à saúde física e mental
do motorista profissional e enseja déficit de eficácia das normas de
trânsito, com risco para a saúde e segurança dos motoristas e da
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Justifica-se efeito repristinatório para a redação anterior da
norma, inserida pela Lei 12.619/2016, a fim de restabelecer como
regra a vedação ao modelo remuneratório por produção, no
transporte de cargas, o que conduz a interpretação restritiva da
norma, à luz dos demais interesses constitucionais por ela afetados.
3.3.9. Inconstitucionalidade da Redução Negociada do
Intervalo Intrajornada no Transporte Urbano de Passageiros
Impugna a ação o art. 4o da Lei 13.103/2015, que altera o
art. 71, § 5o, da CLT, o qual passou a ter o seguinte conteúdo:
Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 ([...]) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo,
de 1 ([...]) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo
em contrário, não poderá exceder de 2 ([...]) horas.
§ 1o Não excedendo de 6 ([...]) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 ([...]) minutos quando
a duração ultrapassar 4 ([...]) horas.
[...]
§ 5o O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido
e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1o poderá ser
fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada,
desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições
especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os
motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no
setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a
remuneração e concedidos intervalos para descanso menores
ao final de cada viagem.

Sustenta a requerente que, ao inserir no texto legal a
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possibilidade de redução do intervalo para repouso e alimentação
de motoristas e cobradores, ainda que por meio de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, a norma prejudica a saúde e segurança
dos trabalhadores, em violação ao art. 7o, XXII, da CR.
O artigo refere-se ao intervalo para descanso no curso da
jornada de trabalho e destina-se a motoristas e cobradores
empregados no “transporte coletivo urbano de passageiros”. Não
se aplica aos motoristas do transporte rodoviário. A Lei
13.103/2015 destinou regras específicas, no art. 235-C, § 2o, da
CLT213, para motoristas do transporte rodoviário de cargas, e no
art. 235-E, II, da CLT,214 para motoristas de transporte rodoviário
de passageiros.
Decisões do STF reputam infraconstitucional matéria relativa
à validade de norma convencional que preveja redução de
intervalo para descanso no curso de jornada, como a proferida em
incidente de repercussão geral no agravo de instrumento
825.675/SP, relator o Min. GILMAR MENDES.215
Esta ação possui objeto diverso, pois cuida de norma jurídica
heterônoma, que autoriza redução do intervalo intrajornada por
negociação coletiva, sem controle estatal. Isso requer aferir a
compatibilidade dessa autorização com normas constitucionais
213“§ 2o Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo
mínimo de 1 ([...]) hora para refeição, podendo esse período coincidir com
o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro,
exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5o do
art. 71 desta Consolidação”.
214“Art. 235-E, II. Será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 ([...])
hora para refeição, podendo ser fracionado em 2 ([...]) períodos e coincidir
com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido
pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito
Brasileiro, exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no
§ 5o do art. 71 desta Consolidação”.
215DJe, 25 mar. 2011.
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que disciplinam direitos fundamentais dos
especialmente à proteção da saúde e segurança.

trabalhadores,

O novo texto do art. 71, § 5o, da CLT, inserido pela norma
impugnada, no ponto em que franqueia redução do intervalo
intrajornada de empregados motoristas, cobradores, fiscais de
campo e afins, por negociação coletiva, sem garantia de limite
mínimo, enseja estipulação negociada de intervalos irrisórios,
incompatíveis com sua finalidade profilática de doenças e acidentes
de trabalho. Isso compromete a eficácia das normas constitucionais
que garantem proteção da saúde e segurança do trabalhador.
O tema dos intervalos para repouso intrajornada
interjornada insere-se na problemática dos limites de duração
trabalho. Como tal, tomou importância no processo histórico
afirmação dos direitos dos trabalhadores, como medidas
profilaxia dos riscos ambientais do trabalho.216

e
do
de
de

Já foram referidas as normas do art. XXIV da Declaração
Universal dos Direitos do Homem; do art. XV da Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem; do art. 7, alínea d,
do Pacto de São José da Costa Rica; do art. 7, alínea h, do
Protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
denominado Protocolo de São Salvador, e do art. 5, alínea b, da
Convenção 155 da OIT.
Essas normas internacionais que preveem direito a repouso,
como medida de preservação da saúde e segurança dos trabalhadores,
por seu caráter humanitário, gozam de status de supralegalidade no
ordenamento jurídico brasileiro, conforme precedentes dessa Corte
no RE 466.343, no RE 349.703 e no HC 87.585.
216DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 987.
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A Constituição da República tutela o direito a intervalos de
repouso, como desdobramento do direito a limitação do tempo de
trabalho (art. 7o, XIII), combinado com o direito a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene
e segurança (inc. XXII).
Constituem direitos fundamentais do trabalhador os
intervalos intrajornada e interjornada, o repouso semanal
remunerado ou férias, os dois últimos expressamente previstos no
art. 7o, XV e XVII, da CR, interligados por um fundamento
humano elementar, que consiste na necessidade de recompor as
energias físicas e psíquicas do trabalhador.
A doutrina brasileira é pródiga em reconhecer o caráter dos
intervalos para descanso como medidas de proteção à saúde e
segurança do trabalhador e, particularmente, o intervalo
intrajornada como necessidade para descanso, alimentação e
prevenção da fadiga.
Segundo o art. 71, caput, da CLT, “em qualquer trabalho
contínuo, cuja duração exceda de 6 ([...]) horas, é obrigatória a
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o
qual será, no mínimo, de 1 ([...]) hora [...]”. O § 1o do mesmo
dispositivo prevê intervalo mínimo de 15 minutos quando a
jornada for superior a 4 horas e não ultrapassar 6 horas.
MAURÍCIO GODINHO DELGADO esclarece que os intervalos
temporais mais dilatados entre jornadas, os descansos semanais e as
férias cumprem objetivos amplos, pois atendem à necessidade de
recompor energias do empregado após o labor, conferem-lhe
lapsos diários, semanais e anuais para inserção no contexto familiar
e comunitário e permitem-lhe assumir outros papéis cotidianos
além dos relativos ao ser econômico que desempenha na relação
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empregatícia. Sem intervalos maiores, segundo o autor, é inviável
falar no trabalhador como ser familiar e político, “é inviável
falar-se, em suma, no trabalhador como ser humano completo,
inclusive como cidadão”.217
Já o intervalo no curso da jornada, diz o jurista, em virtude
de seus curtos limites temporais, tem por objetivo fundamental
permitir descanso do empregado “no contexto da concentração
temporal de trabalho que caracteriza a jornada cumprida a cada
dia pelo obreiro”218. Seus objetivos concentram-se em
considerações de saúde e segurança do trabalho, como
instrumento relevante de preservação da higidez física e mental do
trabalhador na prestação diária de serviços.219
Isso mais se afirma quando se observa que a ordem
jurídico-trabalhista prevê intervalos intrajornada especiais, para
categorias específicas, ante os riscos a que estão sujeitas em
determinadas atividades, a exemplo da de mecanógrafo ou
digitador (datilografia, escrituração ou cálculo), os quais, a cada 90
minutos de trabalho consecutivo, têm direito a repouso de 10
minutos não deduzidos da duração normal do trabalho (CLT, art.
72); dos empregados no setor de telefonia, aos quais o art. 229 da
CLT resguarda intervalo de 20 minutos após 3 horas contínuas de
trabalho;220 dos que trabalham no interior de câmaras frigoríficas e
dos que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal
para o frio e vice-versa, aos quais se assegura, depois de 1 hora e
217DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 993.
218Idem, p. 994.
219Idem, ibidem.
220A Norma Regulamentadora 17, Anexo II, do MTE, limita a 6 horas
diárias a jornada dos operadores de telemarketing e, para prevenir
sobrecarga psíquica, muscular estática de pescoço, ombros, dorso e
membros superiores, institui pausas intercalares de 10, 20 e 10 minutos no
curso da jornada (itens 5.4.1 e 5.4.2).
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40 minutos de trabalho contínuo, período de 20 minutos de
repouso, computado como de trabalho efetivo;221 dos marítimos
que laborem em máquinas, passadiço, vigilância e outros postos
que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do
tripulante, aos quais o art. 248, § 2o, da CLT, reserva turnos de
trabalho não maiores e com intervalos não menores do que 4
horas, entre outras hipóteses.
Aos trabalhadores do transporte ferroviário, particularmente
na função de cabineiros em estações de tráfego intenso, o art. 245
da CLT determina que a jornada não ultrapasse 8 horas e seja
dividida em 2 turnos, com intervalo não inferior a 1 hora de
repouso, “não podendo nenhum turno ter duração superior a 5
([...]) horas, com um período de descanso entre 2 ([...]) jornadas de
trabalho de 14 ([...]) horas consecutivas”.
Esses são exemplos de normas ordinárias que disciplinam o
descanso intrajornada e garantem pausas intercalares, com
fundamento em motivos de saúde e segurança pública, plenas de
legitimidade constitucional, porquanto concretizam o comando de
proteção à saúde e segurança dos trabalhadores.
Daí a relevância de averiguar a legitimidade do art. 71, § 5o,
da CLT, inserido pela norma impugnada, no ponto em que,
diferentemente das demais normas ordinárias sobre a matéria,
deixa a cargo unicamente das categorias profissionais a
possibilidade de negociar redução do intervalo intrajornada dos
motoristas, cobradores e fiscais de transporte urbano coletivo de
passageiros, em jornada cuja duração exceda 6 horas, sem
221A Norma Regulamentadora 29, do MTE, que trata da prevenção de
doenças na atividade portuária, traz no item 29.3.16.2 uma tabela de
tempo máximo de tolerância ao frio, nos locais frigorificados, e institui
maiores períodos de alternância e repouso, quanto mais baixas sejam as
temperaturas do ambiente.
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resguardar período mínimo razoável, indispensável à preservação
de sua saúde e segurança – e da de todos os usuários desse serviço.
Pesquisas científicas demonstram que profissionais do
transporte urbano coletivo de passageiros se sujeitam a variados
fatores de risco, pois exercem atividades no espaço da rua, expostos
à violência urbana, a altos níveis de ruído (dentro e fora dos
veículos, devido ao tráfego intenso), à vibração de motores, a fortes
variações de temperatura e à pressão atmosférica, a riscos
ergonômicos e psicossociais decorrentes da organização e da
gestão do trabalho (como equipamentos, máquinas e mobiliário
inadequados, posturas inadequadas, exigência de produtividade,
estresse, pressão temporal etc.). Esses fatores, inequivocamente,
aumentam os riscos de acidentes de trabalho e de doenças
ocupacionais.222
Analisando dados de mortes por acidentes de trabalho no
Estado de São Paulo, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), pesquisadores do Centro de Políticas Sociais
da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística e da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação
Oswaldo Cruz constataram que dos óbitos em vias públicas,
aproximadamente 30,2% ocorriam com condutores de
automóveis, ônibus e caminhões, cabendo a essa profissão a maior
participação relativa nos casos fatais. Segundo a pesquisa, a elevada
presença desse setor nas mortes, doenças e acidentes do trabalho e
de trajeto mostra a necessidade de urgente criação de condições
adequadas de trabalho e saúde para esses profissionais.223
222TEIXEIRA, Monica La Porte. Acidentes e doenças do trabalho de profissionais
do setor transporte: análise dos motoristas no Estado de São Paulo, 1997 a
1999. Ob. cit. na nota 89.
223NERI, Marcelo; SOARES, Wagner L.; SOARES, Cristiane. Condições de
saúde no setor de transporte rodoviário de cargas e de passageiros: um estudo
baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Centro de
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A permissão conferida pela norma impugnada à redução
negociada do intervalo intrajornada, possibilitando sua estipulação
em patamar irrisório e inútil para promover recuperação das
energias físicas e mentais do trabalhador e para sua alimentação
adequada, abre espaço ao completo esvaziamento de eficácia da
norma constitucional que garante medidas de proteção à saúde e
segurança do trabalhador, além das normas internacionais citadas,
por meio das quais se obriga o estado brasileiro a implantar
períodos de repouso do trabalho, em favor da higidez física e
mental do trabalhador.
Antes da norma impugnada, já constava do art. 71, § 3o, da
CLT permissão para reduzir o limite mínimo de intervalo
intrajornada, por ato do Ministério do Trabalho e Emprego, se
constatado que o empregador disponibiliza refeitórios em
condições adequadas e se não estiverem os trabalhadores sujeitos a
regime de prorrogação de jornada.224 Ainda assim, a Portaria 1.095,
de 19 de maio de 2010, do MTE, ao disciplinar essa autorização,
estabelece como requisitos, entre outros, que a redução do
intervalo seja precedida de negociação coletiva e respeite o limite
mínimo de 30 minutos, não se permitindo sua supressão, diluição
ou indenização (art. 1o, § 3o).
MAURÍCIO GODINHO DELGADO entende válida a previsão do
art. 71, § 3o, da CLT, mas, ainda assim, “será inválida a supressão do
Políticas Sociais, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Disponível em
< http://zip.net/bttrLJ >
ou
< http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0102-311X2005000400013 >; acesso em 15 ago.
2016.
224“§ 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”.
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referido intervalo ou sua redução a níveis temporais incompatíveis
com o cumprimento de seus objetivos centrais (saúde, higiene e
segurança laborativas)”.225
Segundo o art. 71, § 4o, da CLT, inserido pela Lei 8.923, de
27 de julho de 1994, quando o intervalo para repouso e
alimentação não for concedido pelo empregador, este ficará
obrigado a remunerar o período correspondente com acréscimo
de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. O
caráter punitivo dessa norma não elide a responsabilidade
administrativa do empregador por não conceder o intervalo, o
qual pode ser exigido pelos órgãos da Inspeção do Trabalho e do
Ministério Público do Trabalho, por se tratar de medida de saúde e
segurança dos trabalhadores.226
Com base nessa premissa, ARION SAYÃO ROMITA, já referido,
oferece rica consideração a respeito dos limites da negociação
coletiva sobre intervalos para descanso.227 Reconheceu a evolução
do conceito de “norma de ordem pública” no Direito do Trabalho,
da década de 1970 até a atualidade, pois a ordem constitucional
democrática conferiu destaque à autonomia privada coletiva. Se,
antes, todos os direitos trabalhistas eram considerados de ordem
pública e, portanto, indisponíveis, por força da condição de
inferioridade econômica do trabalhador, o valor da liberdade
sindical, na atualidade democrática, conferiu à organização coletiva
dos trabalhadores maior autonomia para negociação das condições
de trabalho e permitiu relativização de certos direitos de fonte
225Idem, p. 992.
226AMSTALDEN, Roberta Confetti Gatsios. Intervalo intrajornada como norma
de proteção e segurança ao trabalho: análise crítica da OJ 342, II, da SDI-1 do
TST à luz do princípio da melhoria da condição social e econômica do
trabalhador. São Paulo: LTr Suplemento Trabalhista 52/10, p. 231.
227ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. Ob. cit.
na nota 81, p. 418.
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heterônoma.228 Esse panorama sobrelevou, segundo ROMITA, a
importância da distinção entre direitos dotados de
indisponibilidade relativa, que comportam renúncia por
negociação coletiva, e os revestidos de indisponibilidade absoluta,
dotados de imperatividade.229
Direitos de indisponibilidade absoluta são aqueles em que se
fundam o próprio estado democrático de direito e importantes
manifestações jurídicas suas, como os previstos no art. 7o da CR
nos incs. IV, que trata do salário mínimo, e XXII, sobre o direito
à redução dos riscos inerentes ao trabalho. No âmbito deste,
classificam-se as normas que obrigam o empregador a conceder intervalos para descanso, pois a finalidade de tais normas (interpretação teleológica) outra não é senão reduzir os
riscos inerentes ao trabalho pela prevenção da fadiga e do
debilitamento, causadores de acidente de trabalho.230

Tais normas são, por isso, dotadas de imperatividade, o que
impede negociação do direito a intervalo razoável para repouso,
ainda que por negociação coletiva.231 Na mesma direção segue
MAURÍCIO GODINHO DELGADO, para quem não prevalece o
“princípio da adequação setorial negociada” quanto aos direitos
dotados de indisponibilidade absoluta, como aqueles fundados em
normas de medicina e segurança do trabalho.232 Disso decorre que
é inválido dispositivo de convenção ou acordo coletivo que
dispense ou reduza o intervalo intrajornada em lapsos temporais de trabalho superiores a quatro horas contínuas (ou

228Idem.
229Idem.
230Idem.
231Idem.
232DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 991.
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superiores a seis horas), afrontando os respectivos intervalos
mínimos especificados pelo art. 71 da CLT [...].233

ALICE MONTEIRO DE BARROS, em importante contribuição
doutrinária, afirma que o intervalo intrajornada é indispensável,
pois labor em jornadas prolongadas contribui para fadiga física e
psíquica e conduz a insegurança no ambiente de trabalho.234
Nesse campo de entendimento se encontra a jurisprudência
do TST, o qual, na súmula 437, II, orienta:
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. 7 o, XXII, da CF/1988), infenso à
negociação coletiva.235

Essa jurisprudência encontra sintonia no precedente dessa
Corte no RE 590.415/SC, relatado pelo Min. ROBERTO BARROSO,
sobre a validade de acordo coletivo que instituiu plano de
demissão voluntária.Veja-se excerto do voto condutor:
Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de
indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório mínimo”, como a
anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança
do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de
trabalho etc.236
233Idem.
234BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo:
LTr, 2006, p. 651.
235Aprovada pela Resolução 185/2012 do TST, DEJT divulgado em 25, 26 e
27 set. 2012. Conversão das orientações jurisprudenciais 307, 342, 354, 380
e 381 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1) do
TST.
236RE(RG) 590.415/SC.Vide referência na nota 143.
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O art. 71, § 5o, da CLT, inserido pela norma impugnada, ao
autorizar redução negociada do intervalo intrajornada de 1 hora,
em jornada que exceda 6 horas de duração, remeteu matéria de
ordem pública à livre adequação setorial negociada e permitiu que
pacto coletivo esvazie o direito fundamental previsto no art. 7o,
XXII, da Constituição. Se se considerar que aqueles
profissionais ainda podem ser submetidos a até 2 horas de
prorrogação “habitual” da jornada de trabalho (art. 59, caput, da
CLT), a possibilidade de redução do intervalo intrajornada a
períodos irrisórios agrava-se, no contexto de jornada ordinária de
10 horas.
Tais elementos demonstram que a autorização legal de
negociação redutiva do intervalo intrajornada constitui violação ao
art. 7, d, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 5, b,
da Convenção 155 da OIT e ao art. 7o, XXII, da CR, tendo
em vista a natureza imperativa e irrenunciável do direito à saúde e
segurança do trabalhador.
Deve-se, portanto, declarar inconstitucionalidade da expressão
“reduzido e/ou”, no preceito legal.
3.3.10. Inconstitucionalidade da Redução de Intervalos para
Descanso e da Elevação do Período de Sono com Veículo
em Movimento: Insegurança Rodoviária,
Agravo à Saúde e Retrocesso social
Neste tópico se apreciarão conjuntamente as impugnações
sobre normas da Lei 13.103/2015 que reduziram tempo destinado
pela legislação anterior a repouso dos motoristas de transporte
rodoviário empregados e autônomos, inclusive os períodos de
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descanso com veículo parado, quando o motorista trabalhe em
regime de dupla.
Foram três as inovações atacadas: i) elevação, para motoristas
de transporte rodoviário de cargas, do período de condução
ininterrupta entre paradas obrigatórias para descanso, o que reduz
a frequência destas; ii) redução do intervalo interjornada para
descanso e sono, para motoristas empregados e autônomos;
iii) redução dos períodos para dormida com veículo parado, para
motoristas que trabalhem em duplas, com consequente aumento
de períodos de dormida com veículo em movimento.
Quanto ao primeiro aspecto, a autora impugna o art. 7o da
Lei 13.103/2015, no ponto em que altera o art. 67-C, caput e
§ 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, ampliando, apenas para
motoristas de veículos de carga, o período de condução contínua
entre paradas obrigatórias, de 4 horas para 5 horas e meia. Prevê o
dispositivo:
Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por
mais de 5 ([...]) horas e meia ininterruptas veículos de
transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.
§ 1o Serão observados 30 ([...]) minutos para descanso dentro
de cada 6 ([...]) 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 ([...]) horas e meia contínuas no exercício da condução.
[...]

Para motoristas de transporte rodoviário de passageiros, o
§ 1 -A do mesmo dispositivo manteve o período máximo de
condução interrupta de 4 horas, como previa a legislação anterior:
o

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

O texto revogado do art. 235-D, I, do CTB, inserido pela Lei
12.619/2012, garantia ao motorista profissional de veículo de
cargas ou de passageiros período máximo de 4 horas consecutivas
de condução de veículo, entre as paradas obrigatórias para
descanso.237
Argumenta a ação que ampliar o período de condução entre
as paradas viola o art. 7o, XXII, da Constituição, por submeter o
motorista de carga a situação de maior risco à sua segurança.
No que se refere ao segundo aspecto da impugnação,
sustenta-se inconstitucionalidade do art. 6o da Lei 13.103/2015, no
que modifica o art. 235-C, § 3o, da CLT, e o art. 7o, no que
altera o art. 67-C, § 3o, do CTB.
O primeiro foi mudado para permitir fracionamento do
intervalo diário intrajornada de 11 horas, destinado a dormida e
descanso do motorista rodoviário empregado. Ambos reduziram
para 8 horas consecutivas o período mínimo de repouso para
descanso e dormida, para motoristas empregados e autônomos,
autorizando que as demais horas desse intervalo sejam fruídas no
restante do dia, podendo coincidir com as paradas obrigatórias de
descanso previstas no art. 67-C do CTB.
Dispõe o primeiro dispositivo impugnado (art. 235-C, § 3o,
da CLT):
237“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 ([...]) horas, serão
observados: I – intervalo mínimo de 30 ([...]) minutos para descanso a cada
4 ([...]) 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 ([...]) horas ininterruptas de direção.”
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§ 3o Dentro do período de 24 ([...]) horas, são asseguradas
11 ([...]) 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 ([...]) horas
ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 ([...]) horas seguintes ao fim do primeiro
período.

O texto anterior, com redação da Lei 12.619/2012, garantia
11 horas de intervalo para dormida e descanso, sem possibilidade
de fracionamento nem coincidência com paradas obrigatórias.238
Dispõe o art. 67-C, § 3o, do CTB, relativamente a motoristas
autônomos:
§ 3o O condutor é obrigado, dentro do período de 24 ([...])
horas, a observar o mínimo de 11 ([...]) horas de descanso,
que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1o, observadas no primeiro período 8 ([...]) horas ininterruptas
de descanso.

O texto precedente do art. 67-A, § 3o, do CTB, inserido pela
revogada Lei 12.619/2012, previa que o intervalo interjornada do
motorista rodoviário autônomo podia ser fracionado, mas garantia
intervalo mínimo de 9 horas consecutivas e não previa
coincidência com o intervalo de parada obrigatória.239
Aduz a requerente que essas alterações violam o art. 7o, XXII,
da CR, pois reduzem os períodos de descanso, destinados à
recuperação das energias físicas e mentais dos trabalhadores.
238“§ 3o Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1
([...]) hora para refeição, além de intervalo de repouso diário de 11
([...]) horas a cada 24 ([...]) horas e descanso semanal de 35 ([...]) horas.”
239“§ 3o O condutor é obrigado a, dentro do período de 24 ([...]) horas,
observar um intervalo de, no mínimo, 11 ([...]) horas de descanso, podendo
ser fracionado em 9 ([...]) horas mais 2 ([...]), no mesmo dia”.
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Acerca do segundo aspecto, a nova legislação promoveu duas
alterações fundamentais no direito ao intervalo interjornada de 11
horas destinado ao motorista de transporte rodoviário, autônomo
ou empregado: i) permitiu seu fracionamento para o motorista
empregado, pois a norma anterior já o admitia para o motorista
autônomo, reduziu para 8 horas o período mínimo ininterrupto
de repouso, para empregados e autônomos, e autorizou que o
restante seja fruído no curso do dia; ii) permitiu para empregados
e autônomos que esse intervalo coincida com as paradas
obrigatórias previstas no art. 67-C do CTB.
Os motoristas de transporte rodoviário tiveram seu intervalo
para descanso e dormida reduzido para 8 horas, pois as 3 horas
restantes podem ser usufruídas no curso do dia, de forma
fracionada. Fazendo “coincidir” as horas restantes com as paradas
obrigatórias de 30 minutos a cada 5 horas e meia de condução
para o motorista de transporte de cargas ou a cada 4 horas para o
motorista de transporte de passageiros (art. 67-C do CTB), as
normas autorizaram dedução de tais paradas do intervalo
interjornada.
Por conseguinte, o intervalo interjornada de 11 horas restou
reduzido em 30 minutos a cada parada obrigatória cumprida pelo
motorista. Em jornada de 12 horas de trabalho240 de motorista de
transporte de cargas, por exemplo, cumpridas duas paradas
obrigatórias, será deduzida 1 hora do intervalo interjornada,
diminuído de 11 para 10 horas.
O terceiro aspecto da impugnação atinge o art. 6o da Lei
13.103/2015, ao inserir o § 5o no art. 235-D da CLT, para
motoristas do transporte de cargas empregados, e ao alterar o art.
240Jornada autorizada mediante negociação coletiva, pela norma do art.
235-C, caput, da CLT, inserida pela Lei 13.103/2015.
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235-E, III, da CLT, para motoristas do transporte de passageiros
empregados, ambos reduzindo o período mínimo de repouso
interjornada com veículo estacionado, para motoristas que
trabalhem em dupla, em regime de revezamento.
A norma revogada previa mínimo de 6 horas diárias de
descanso com veículo estacionado.241 A nova legislação reduziu-o
para 6 horas a cada 72 horas, o que ensejou elevação em 12 horas
do período de dormida com veículo em movimento, a cada 3 dias,
isto é, incremento de 24 horas por semana. Dispõe o novo art.
235-D, § 5o, da CLT:
§ 5o Nos casos em que o empregador adotar 2 ([...]) motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso
poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o
repouso mínimo de 6 ([...]) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o
veículo estacionado, a cada 72 ([...]) horas.

No mesmo sentido dispõe o novo art. 235-E, III, da CLT,
para motoristas de transporte rodoviário coletivo de passageiros:
241As disposições anteriores, inseridas pela Lei 12.619/2012, do art. 235-D,
III, da CLT, relativamente a motoristas de veículo de passageiros, e nos
§§ 6o e 7o do art. 235-E da CLT, relativamente a motoristas de veículo de
cargas, previam o seguinte:
“Art. 235-D. [...] 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.
Art. 235-E. [...] § 6o Nos casos em que o empregador adotar revezamento
de motoristas trabalhando em dupla no mesmo veículo, o tempo que
exceder a jornada normal de trabalho em que o motorista estiver em
repouso no veículo em movimento será considerado tempo de reserva e
será remunerado na razão de 30% ([...]) da hora normal.
§ 7o É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento
repouso diário mínimo de 6 ([...]) horas consecutivas fora do veículo em
alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado”.
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III – nos casos em que o empregador adotar 2 ([...]) 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 ([...]) horas, o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado;
[...].

Segundo a ação, todas as normas que reduzem períodos de
descanso e aumentam períodos de repouso com veículo em
movimento violam o art. 7o, XXII, da Constituição, pois impedem
descanso necessário a recompor energias físicas e psíquicas do
trabalhador e o submetem a maior risco de acidentes de trânsito.
Em princípio, motoristas de transporte rodoviário dispõem
de, pelo menos, 8 horas ininterruptas para sono, diariamente,
conforme o art. 235-C, § 3o, da CLT. Em se tratando de motorista
que trabalhe em dupla, em revezamento, a norma admite que seu
repouso seja usufruído no interior de veículo em movimento, se o
ônibus dispuser de poltrona correspondente ao serviço de leito
(para repouso do motorista de veículo de passageiros – CLT, art.
235-E, III) e se o caminhão dispuser de cabine-leito (para repouso
do motorista de veículo de cargas – CLT, art. 235-D, § 5o).
Nessas hipóteses, a Lei 13.103/2015 reduziu o período
mínimo exigido de repouso com veículo estacionado e aumentou
em até 24 horas por semana o repouso com veículo em
movimento. Isso eleva os riscos de acidentes com profissionais do
transporte de cargas, pois cabines-leito de caminhões de carga não
dispõem de cinto de segurança ou equipamento equivalente, para
permitir segurança do motorista no repouso, com o veículo em
deslocamento.
A permissão legal excepciona a regra de segurança do art. 65
do CTB, que prevê obrigatoriedade de cinto de segurança em
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Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional,
salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN.

Não há norma do Conselho Nacional de Trânsito acerca da
segurança para dormida em cabine-leito, com veículo em
movimento. A organização SOS Estradas noticia que, consultado a
respeito da insegurança causada pelo permissivo, o Departamento
Nacional de Trânsito não ofereceu resposta.242
Além do risco a que submete os motoristas de transporte de
cargas, a norma ainda expõe todos os motoristas profissionais a
condições de repouso incompatíveis com a plena recomposição
das energias físicas e mentais gastas na condução de veículo.
Trepidação de veículo em movimento e más condições
ergonômicas de assentos e camas em cabines-leito inviabilizam
repouso reparador e promovem acumulação de cansaço, em
prejuízo da saúde do motorista e da segurança das estradas.
O conjunto normativo ainda impôs ao motorista de veículo
de cargas elevação em 1 hora e meia de condução ininterrupta
entre as paradas obrigatórias (de 4 para 5 horas e meia – CTB, art.
67-C, § 1o), comparativamente ao motorista do transporte de
passageiros.
É relevante contextualizar esse quadro no panorama da
jornada de trabalho descrita, dos motoristas de veículo de cargas,
ao qual a nova legislação ainda impôs regime de tempo de espera
de embarque e desembarque de carga, extrajornada, por tempo
ilimitado, que pode chegar a dias e semanas seguidas, sem que seja
considerado trabalho efetivo, com garantia de apenas 8 horas de
242Idem.
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repouso diário para sono no interior de veículo (CLT, art. 235-C,
§§ 1o, 8o, 9o e 12), conforme análise anterior.
Ao motorista no transporte de cargas vivas e perecíveis, como
hortifrutigranjeiros, conforme visto, a norma permitiu fixação da
jornada de trabalho exclusivamente por negociação coletiva, o que
pode elevá-la e reduzir ou adiar os períodos de descanso a
patamares ainda mais intoleráveis às necessidades humanas.
Aspecto dessa legislação que bem demonstra o propósito
legitimador de jornadas extenuantes no transporte de cargas diz
respeito ao art. 235-C, § 2o. Este, ao prever intervalo mínimo de 1
hora para refeição, autoriza que “coincida” com as paradas
obrigatórias, do art. 67-C do CTB.243
Conforme exposto, segundo o § 1o do dispositivo, paradas
obrigatórias de motoristas de transporte de cargas agora somente
são devidas a cada 5 horas e meia contínuas de condução. Nessa
escala, só se alcançam duas paradas de 30 minutos, para “coincidir”
com aquele intervalo de 1 hora, a cada 11 horas de trabalho,
diferentemente do motorista de transporte de passageiros, o qual,
devendo parar por 30 minutos a cada 4 horas, alcança as duas
paradas a cada 8 horas de condução (CTB, art. 67-C, § 1o-A).
O padrão de duas paradas a cada 8 horas de condução
inspirou-se no Regulamento (CE) 561/2006, que limita a 9 horas
diárias o tempo máximo de condução. Quando elevou para 5
horas e meia a condução contínua entre paradas para descanso, o
novo art. 67-C, § 1o, do CTB, autorizou jornada mínima de 11
243“§ 2o Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo
mínimo de 1 ([...]) hora para refeição, podendo esse período coincidir com
o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro,
exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5o do
art. 71 desta Consolidação”.
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horas de condução diária, para obter direito a dois intervalos,
criando discrepância com o art. 235-C da CLT, que limita a 10
horas a jornada máxima passível de pactuação entre as partes.
Para alcançar o gozo das duas paradas, na nova legislação, o
motorista de transporte de cargas depende de prorrogação da
jornada por até 4 horas, via negociação coletiva (art. 235-C, caput),
solução que revela total ausência de razoabilidade. Isso demonstra
adaptação dos intervalos não ao limite ordinário de jornada, como
é próprio da natureza desse direito, mas ao limite máximo da
prorrogação admitida pela norma.
Ao reduzir períodos de descanso e elevar ao máximo possível
a jornada de trabalho do motorista de transporte rodoviário,
especialmente de cargas, a Lei 13.103/2015 acarretou redução
proporcional do valor relativo da força de trabalho, pois elevou
jornada sem incremento proporcional do patamar salarial. Pelo
contrário, incentivou remuneração por produção, no transporte de
mercadorias, como fator de intensificação da força de trabalho,
para aumento de produtividade e em desprezo aos riscos desse
modelo à segurança da coletividade, conforme exposto.
Bem assinala MAURÍCIO GODINHO DELGADO não haver “regra
jurídica ampliadora ou redutora da jornada que não tenha
influência automática no montante salarial relativo devido ao
empregado”.244 Ao fazê-lo, a legislação prestigiou desmedidamente
os interesses do setor empresarial de transporte rodoviário e de
seus tomadores de serviços, em detrimento do conjunto de
direitos fundamentais sociais dos trabalhadores, principalmente do
interesse constitucional da coletividade na segurança das rodovias.
No plano dos direitos sociais dos motoristas, além do
244DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 901.

162

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

retrocesso de ordem patrimonial, pela redução do valor relativo da
força de trabalho, a nova lei ainda impôs grave retrocesso na
proteção à saúde e segurança, com aumento de jornada acima do
limite diário de 9 horas internacionalmente considerado razoável
para o setor (Convenção 156 da OIT e Regulamento 561/2006),
acumulação de trabalho em semanas consecutivas sem descanso
semanal (CLT, art. 235-D, caput) e trabalho extrajornada em
regime de tempo de espera. Essas circunstâncias, por si, já
concorrem para quadro de acirrada exploração da mão de obra e
favorecem permanente estado de debilitação física e psíquica, que
aumenta riscos de adoecimento e de acidentes por erro humano.
A redução de intervalos e a elevação de períodos de repouso
com veículo em movimento acirram esses riscos e constituem
profundo retrocesso nas condições de saúde e segurança dos
trabalhadores, alcançadas com a Lei 12.619/2012.
Como a redução da proteção à saúde dos motoristas afeta a
segurança no trânsito, as normas também promovem retrocesso
social da segurança pública rodoviária, alcançado pela Lei
12.619/2012, em violação do direito fundamental assentado no
art. 144, § 10, da Constituição.
Ao tratar do princípio da democracia econômica, social e
cultural, promovida pela Constituição dirigente do estado
democrático, JOAQUIM CANOTILHO pondera que ele impõe ao estado
tarefas de conformação, transformação e modernização das
estruturas econômicas e sociais, de forma a fomentar igualdade
entre os cidadãos.245 Desse dever decorre o princípio da
proibição de retrocesso social, segundo o qual, “os direitos
sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à
245CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da
constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 338-339.
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assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado
grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma
garantia institucional e um direito subjetivo”.246
Embora o princípio nada possa contra recessões e crises
econômicas, conforme adverte o jurista luso, ele limita a
reversibilidade de direitos adquiridos e do “núcleo essencial” dos
direitos sociais. Sob essa premissa, propõe a seguinte formulação
para o princípio da vedação do retrocesso social:
O núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efetivado através de medidas legislativas (lei da segurança social,
lei do subsídio de desemprego, lei do serviço de saúde) deve
considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de
outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial.247

A redução da segurança dos trabalhadores e da coletividade
usuária das rodovias brasileiras, alcançada pela Lei 12.619/2012, sem
criação de mecanismos alternativos ou compensatórios, constitui
retrocesso incompatível com a democracia econômica e social. Isso
mais se afirma à luz da Constituição de 1988, que concebe o estado
democrático de direito fundado na dignidade humana (art. 1o, III)
e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (IV); que funda
a ordem econômica na valorização do trabalho humano (art. 170);
que assenta a ordem social no primado do trabalho (art. 193) e que
assegura a segurança viária, como direito fundamental, que reside na
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas nas
vias públicas (art. 144, § 10).
Para INGO SARLET, a Constituição de 1988 agrega o princípio
246Idem, p. 339.
247Idem, p. 339-340.
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da vedação de retrocesso social como proteção ao nível de
efetivação infraconstitucional conferido aos direitos fundamentais
sociais. Esta proteção se funda na noção de segurança jurídica,
como elemento do estado de direito, e na ampliação da eficácia
das normas de direitos fundamentais. Trata-se de direito
fundamental à segurança jurídica, que em sua dimensão objetiva
exige um mínimo de continuidade, e, na subjetiva, protege a
confiança do cidadão nessa continuidade.248
A revogação da Lei 12.612/2012 e a substituição de sua
disciplina pela Lei 13.103/2015, a pretexto de adequar condições
de trabalho às necessidades da economia nacional, esvaziou (ou,
quando menos, debilitou severamente) a eficácia dos direitos
fundamentais à saúde dos motoristas e à segurança viária,
interrompeu o processo de sua crescente efetivação e frustrou a
confiança do cidadão nessa continuidade, ou seja, violou a
segurança jurídica que constitui esteio do Estado de Direito.
Analisando o papel do Judiciário na concretização de direitos
sociais, CANOTILHO adverte que tribunais não podem neutralizar a
liberdade de conformação do legislador, mesmo em épocas de
escassez e de austeridade financeira. Isso recomenda que a vedação
de retrocesso social seja entendida com razoabilidade, “pois poderá
ser necessário, adequado e proporcional baixar os níveis de
prestações essenciais para manter o núcleo essencial do próprio
direito social”.249
248 SARLET,

Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria
geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 433-435.
249CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O direito constitucional como
ciência de direcção: o núcleo essencial de prestações sociais ou a
localização incerta da socialidade (contributo para a reabilitação da forma
normativa da ‘constituição social’). In: CANOTILHO, José Joaquim
Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula
Barcha (orgs.). Direitos fundamentais sociais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 30.

165

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

No caso, todavia, não parece razoável compreender que a
redução da segurança trabalhista e rodoviária, patrocinada pela Lei
13.103/2015, constitua instrumento de preservação do núcleo
essencial do direito à segurança social, ainda que hipoteticamente
se reputassem necessárias tais medidas para adequação do setor de
transportes a exigências da economia nacional. É inconciliável
com o princípio democrático conceber a promoção de interesses
econômicos ao custo de excessiva exposição dos motoristas de
transporte rodoviário a riscos de adoecimento e acidentes, contra
parâmetros de organização do trabalho internacionalmente
reconhecidos, submetendo a idêntico risco toda a coletividade
usuária das rodovias e remetendo à sociedade o alto custo social,
econômico e previdenciário decorrente dos infortúnios de
trânsito.
O retrocesso social promovido por essa legislação constitui
medida desproporcionalmente gravosa à finalidade perseguida e
violação do núcleo essencial dos direitos sociais afetados, por
agredir o dever de proteção à dignidade humana – que, segundo a
Min. CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, “constitui o coração do
patrimônio jurídico-moral da pessoa humana”.250
No plano dos direitos econômicos e sociais destinados aos
trabalhadores, a Constituição, no art. 7o, arrola em seus 34
incisos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, “além
de outros que visem à melhoria de sua condição social”
(caput). Termina por instituir uma cláusula de progressividade ou
ampliação desses direitos e reserva ao legislador infraconstitucional
e aos atores sociais, por meio de convenções e acordos coletivos
(art. 7o, XXVI), a missão de complementar e fazer progredir esse
250ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade humana e a
exclusão social. Interesse público, 4, p. 32.
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Na mesma direção, o Pacto de São José da Costa Rica,251 no
art. 26, também prevê cláusula de progressividade dos direitos
decorrentes das normas econômicas e sociais constantes da Carta
da Organização dos Estados Americanos:
Artigo 26. Desenvolvimento progressivo. Os Estados-partes
comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito
interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem
das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e
cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na
medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por
outros meios apropriados.

Por meio do art. 45, alínea b, da Carta da Organização dos
Estados Americanos, os estados-partes comprometeram-se a
promover uma ordem social justa, com base no princípio de que o
trabalho confere dignidade a quem o realiza, na medida em que
assegure salários justos, vida, saúde e nível econômico digno ao
trabalhador e a sua família:
Artigo 45. Os Estados membros, convencidos de que o Homem somente pode alcançar a plena realização de suas aspirações dentro de uma ordem social justa, acompanhada de
desenvolvimento econômico e de verdadeira paz, convêm
em envidar os seus maiores esforços na aplicação dos seguintes princípios e mecanismos:
[...]
b) O trabalho é um direito e um dever social; confere dignidade a quem o realiza e deve ser exercido em condições que,
compreendendo um regime de salários justos, assegurem a
vida, a saúde e um nível econômico digno ao trabalhador e
sua família, tanto durante os anos de atividade como na ve251Ratificado pelo Brasil, por meio do Decreto 591/1992.
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lhice, ou quando qualquer circunstância o prive da possibilidade de trabalhar.

No mesmo sentido dispõe o art. 2o do Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:
Art. 2o. 1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como
pela assistência e cooperação internacionais, principalmente
nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno
exercício dos direitos reconhecidos no presente
Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.

No art. 7o, os países signatários do tratado reconhecem o
direito de toda pessoa a gozar de condições justas de trabalho que
lhe assegurem saúde, segurança, lazer e limitação razoável das horas
de labor:
Artigo 7o. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem
o direito de toda pessoa de gozar de condições de trabalho
justas e favoráveis, que assegurem especialmente:
[...]
b) A segurança e a higiene no trabalho;
[...]
d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas
de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a
remuneração dos feridos.

O legislador ordinário brasileiro está comprometido a
garantir progressivamente aos trabalhadores condições justas de
trabalho, que envolvam não apenas remuneração equitativa, mas
também proteção de sua saúde e segurança, inclusive por meio da
limitação da jornada de trabalho e da concessão de intervalos na
medida necessária a preservar sua higidez física e psíquica. O
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retrocesso dos patamares alcançados pela legislação constitui
violação dessas normas constitucionais e internacionais.
Além de atuar positivamente para satisfazer o direito social à
segurança pública, é também dever do estado abster-se de
empenhar medidas que possam reduzir o patamar de segurança
pública atingido pela legislação e pela atuação administrativa dos
órgãos atribuídos de sua concretização, previstos no art. 144,
caput, da Constituição. Disso decorre para o poder público o
dever de preservar as instituições, reforçar as políticas públicas de
suas competências e preservar a legislação concretizadora da
segurança pública.
Rebaixamento da proteção da higidez física e mental do
motorista profissional, por aumento de jornada e redução dos
intervalos garantidos pela legislação anterior (elevando o nível de
insegurança nas vias públicas), exerce o mesmo impacto
constitucional que a supressão injustificada de um serviço público
de segurança já disponibilizado, constitui igualmente retrocesso
social condenado pela cláusula constitucional de segurança jurídica
e esvazia o conteúdo essencial do próprio direito fundamental à
segurança pública rodoviária.
A Lei 13.103/2015 constitui típico caso se legislação abusiva,
editada com desvio de finalidade, tendo em vista a contradição
entre a finalidade dos bens jurídicos constitucionais por ela
supostamente tutelados e a finalidade almejada pelo ato legislativo,
editado com objetivo evidente de reduzir ainda mais os custos do
transporte rodoviário de cargas.
Essa finalidade se encontra indisfarçadamente consignada na
justificativa do projeto de lei 4.246/2012, segundo a qual, “a Lei
12.619, de 30 de abril de 2012 [...] trouxe transtorno a toda a
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cadeia de serviço de motorista profissional e impactou o custo de
produção”. Conforme se demonstrou, os transtornos na
movimentação de mercadorias, em julho de 2012, por paralisação
de caminhões nos principais trechos rodoviários do país,
resultaram de resistência à aplicação da Lei 12.619/2012,
engendrada por segmentos dos setores empresariais prestadores e
tomadores do serviço de transporte rodoviário de cargas, que
lograram promover a pressão política necessária para derrogar
direitos sociais conquistados pelos trabalhadores do setor.
Incorre a legislação em inconstitucionalidade finalística,
por desvio de finalidade legislativa, pois, a pretexto de
“disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do
motorista profissional”, direitos sociais inscritos no art. 7o, incs.
XIII, XV, XVI e XII, da CR e não obstante o dever estatal de
proteção desses direitos ante a cláusula de progressividade do caput
do dispositivo, promoveu intensa elevação de jornada e redução de
intervalos, de forma desarrazoada, impondo à sociedade o alto
custo social e econômico de adoecimentos profissionais e
acidentes de trânsito.
A norma viola o princípio da proporcionalidade, que, como
observa DANIEL SARMENTO, almeja coibir o arbítrio do poder
público, invalidando leis e atos administrativos viciados por desvio
de finalidade.252 UADI LAMMÊGO BULOS identifica nos fins almejados
pelas normas constitucionais um dos limites da liberdade de
conformação legislativa:
Pode ocorrer de os legisladores editarem leis que exorbitem
as finalidades constitucionais. Praticam o mister legiferante
de modo inapropriado, sem qualquer senso de lógica ou razoabilidade. Cometem exageros pela maledicência ou pela
252 SARMENTO, Daniel. A

ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 87.
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inaptidão de exercerem mandato para o qual foram eleitos.
Daí elaborarem normas com escopos totalmente contrários
àquilo que foi demarcado pelo constituinte originário. Quer
dizer, extrapolam a imaginação criadora, perfeitamente admissível quando exercida à luz dos padrões supremos da
norma de hierarquia máxima: a constituição. E nem se fale
que os legisladores têm discricionariedade. O exagero da liberdade de configuração normativa deve ser repudiado.253

Inconstitucionalidade por desvio de poder legislativo foi
reconhecida em lapidar voto do Min. CELSO DE MELLO, no
julgamento de medida cautelar na ADI 1.158-8/AM, em que se
identificou desvio de finalidade legislativa em normas consideradas
opressivas, a subverter os fins que regem o desempenho da função
estatal, em violação do interesse público:
A essência do substantive due process of law reside na necessidade de proteger os direitos e as liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se revele opressiva
ou, como no caso, destituída do necessário coeficiente de razoabilidade.
[...]
Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do
desvio de poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que este não dispõe da competência para legislar ilimitadamente, de forma imoderada e irresponsável, gerando,
com o seu comportamento institucional, situações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão dos fins
que regem o desempenho da função estatal.
Daí, a advertência de CAIO TÁCITO (in RDP 100/11-12), que,
ao relembrar a lição pioneira de SANTI ROMANO, destacou
que a figura do desvio de poder legislativo impõe o reconhecimento de que, mesmo nas hipóteses de seu discricionário exercício, a atividade legislativa deve desenvolver-se em
estrita relação de harmonia com o interesse público.254
253BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2011, p. 145.
254STF. Plenário. MC na ADI 1.063/DF. Rel.: Min. CELSO DE MELLO. 18

171

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

Configurada ilegitimidade constitucional dos dispositivos
apreciados, cabe declarar inconstitucionalidade do art. 67-C,
caput e § 1o, do CTB, inserido pela Lei 13.103/2015, com efeito
repristinatório ao art. 67-A, § 1o, da mesma lei, inserido pela Lei
12.619/2012, a fim de preservar o direito a período máximo de
condução ininterrupto de 4 horas entre as paradas obrigatórias,
também para os condutores de veículos de cargas.
Deve-se declarar inconstitucional o art. 67-C, § 3o, do CTB,
inserido pela Lei 13.103/2015, com efeito repristinatório ao art.
67-A, § 3o, da mesma lei, inserido pela Lei 12.619/2012, de modo
a preservar o direito a repouso interjornada de 11 horas para o
motorista autônomo, com possibilidade de fracionamento, mas
garantido período mínimo de 9 horas consecutivas para sono.
Com o fito de preservar o direito ao repouso interjornada de
11 horas destinado pela Lei 12.619/2012 ao motorista rodoviário
empregado, sem fracionamento nem coincidência com períodos
de parada obrigatória, como previsto na redação original do art.
235-C, § 3o, da CLT, e considerando a impossibilidade de conferir
efeito repristinatório a esse dispositivo, pois disciplinava outras
matérias, cabe declaração de inconstitucionalidade do seguinte
trecho do § 3o, inserido pela Lei 13.103/2015: “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 horas ininterruptas no primeiro período
e o gozo do remanescente dentro das 16 ([...]) horas seguintes ao
fim do primeiro período”.
Ainda de maneira a preservar o direito conquistado ao
descanso interjornada de 11 horas, em respeito ao art. 7o, XXII, da
maio 1994, maioria. DJ, 27 abr. 2001, p. 57; RTJ, vol. 178(1), p. 22.
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CR e à cláusula de vedação de retrocesso social, deve declarar-se
inconstitucional a oração final do art. 235-C, § 12, da CLT, desta
forma redigida: “ficando garantido, porém, o gozo do descanso de
8 ([...]) horas ininterruptas aludido no § 3o”.
Por fim, deve haver declaração de inconstitucionalidade do
art. 235-D, § 5o, e do art. 235-E, III, da CLT, ambos com
redação da Lei 13.103/2015, com efeito repristinatório ao art.
235-E, § 7o, da CLT, na redação da Lei 12.619/2012, para que se
preserve o direito a repouso com veículo estacionado por, pelo
menos, 6 horas diárias, para o motorista que trabalhe em dupla, no
transporte de cargas ou de passageiros.
3.3.11. Inconstitucionalidade de Acumulação
e Fracionamento de Repousos Semanais Remunerados
A requerente impugna o art. 6o da Lei 13.103/2015, no
ponto em que altera o art. 235-D, caput, da CLT, e nele insere os
§§ 2o e 4o, deste modo:
Art. 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 ([...]) dias, o repouso semanal será de 24 ([...]) horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do
intervalo de repouso diário de 11 ([...]) horas, totalizando 35
([...]) 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.
[...]
§ 2o A cumulatividade de descansos semanais em viagens de
longa distância de que trata o caput fica limitada ao número
de 3 ([...]) descansos consecutivos.
[...]
§ 4o Não será considerado como jornada de trabalho, nem
ensejará o pagamento de qualquer remuneração, o período
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em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso.

Aduz que violam o art. 7o, XV, da Constituição, o qual prevê
direito a repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos, e o art. 7o, XXII, por privar motoristas das condições
necessárias para convívio familiar e recuperação física e psíquica,
após semana de trabalho.
O art. 235-D, caput, autoriza que, em viagens com duração
superior a uma semana, o repouso semanal remunerado seja
usufruído quando o motorista retornar à base da empresa, matriz
ou filial, ou ao domicílio, sempre que a empresa não oferecer local
adequado para gozo no curso da viagem. O § 2o autoriza essa
acumulação por até 3 semanas consecutivas.
Ao admitir acumulação de repousos semanais, as normas do
caput e § 2o afrontam o art. 7o, XV, da CR, que garante ao
trabalhador repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos.
Segundo ARNALDO SÜSSEKIND, o repouso semanal remunerado
foi inicialmente imposto por força de tradições religiosas, nos dias
de festas, considerados dias de purificação. Após advento da
Revolução Industrial, fundamentou-se na limitação da jornada de
trabalho, por motivos biológicos, sociais e econômicos, já
referidos.255 Embora persista índole religiosa na determinação do
dia de repouso semanal (“preferencialmente aos domingos”),
atualmente esse direito repousa na necessidade de recuperação das
energias físicas e psíquicas do laborista, após seis dias de trabalho, e
na necessidade humana de convívio social e familiar, indispensáveis
255SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na nota 201, p.
473.
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O repouso semanal remunerado constitui um dos mais
tradicionais elementos das conquistas sociais do século XX e
esteve previsto em todas as constituições brasileiras a partir de
1934.256
A Convenção 14 da OIT, ratificada pelo Brasil,257 aplicável
aos trabalhadores do transporte rodoviário de mercadorias,258
desde 1921 prevê no art. 2, item 1, que “todo pessoal [...] deverá
[...] ser beneficiado, no correr de cada período de sete dias, com
um repouso, ao menos de 24 horas consecutivas”. Na linha dessa
norma internacional, o art. 67 da CLT prevê que o repouso
semanal terá duração de 24 horas consecutivas.259
A Lei 605, de 5 de janeiro de 1949, que disciplina o instituto,
estatui no art. 1o que todo empregado tem direito a repouso
256A Constituição de 1934 previa, no art. 121, § 1o: “e) repouso
hebdomadário, de preferência aos domingos”. A de 1937 estabelecia, no
art. 137: “d) o operário terá direito ao repouso semanal aos domingos e,
nos limites das exigências técnicas da empresa, aos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local”. A Constituição de 1946, no art.
157:“VI – repouso semanal remunerado, preferentemente aos domingos e,
no limite das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local”. A de 1967, com a EC 1/1969,
no art. 158: “VII – repouso semanal remunerado e nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local”.
257Aprovada pelo Decreto Legislativo 24, de 29 de maio de 1956, e
promulgada pelo Decreto 41.721, de 25 de junho de 1957, vigência a
partir de 29 de abril de 1958.
258Art. 1, 1: “Para a aplicação da presente Convenção, serão considerados
‘estabelecimentos industriais’: [...] d) o transporte de pessoas ou de
mercadorias por estradas, via férrea ou via fluvial interior, inclusive a
manutenção das mercadorias nas docas, cais, desembarcadouros e armazéns,
com exceção do transporte à mão.”
259“Art. 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24
([...]) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou
necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no
todo ou em parte”.
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semanal de 24 horas consecutivas, preferentemente aos domingos,
e, segundo as exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local.
Em face desses elementos normativos, o repouso semanal
remunerado define-se, segundo MAURÍCIO GODINHO DELGADO,
como
lapso temporal de 24 horas consecutivas situado entre os
módulos semanais de duração do trabalho do empregado,
coincidindo preferencialmente com o domingo, em que o
obreiro pode sustar a prestação de serviços e sua disponibilidade perante o empregador, com o objetivo de recuperação
e implementação de suas energias e aperfeiçoamento em sua
inserção familiar, comunitária e política.260

Integram o âmbito normativo desse direito fundamental os
seguintes traços: a) constituir lapso temporal de 24 horas
consecutivas; b) ter periodicidade máxima semanal; c) coincidir
preferencialmente com o domingo; d) ser imperativo, dado o
fundamento de saúde e segurança laboral; e) ser remunerado,
hipótese de interrupção contratual.261
A periodicidade semanal e a duração mínima de 24 horas
consecutivas, decorrentes da previsão constitucional e da norma
internacional, constituem critérios que se integram ao limite
máximo de 44 horas de jornada semanal, do art. 7o, XIII, da CR,
jornada essa distribuída em módulos de, no máximo, 8 horas
diárias.
A legislação ordinária brasileira não previa exceção a esses
critérios até a Lei 12.619/2012, que, no art. 235-E, §§ 1o e 3o,
definiu as possibilidades de acumular e fracionar o repouso
260DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. Ob. cit. na
nota 75, p. 1.007.
261Idem, p. 1.007-1.015.
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semanal do motorista profissional. A Lei 13.103/2015 manteve as
exceções, quando inseriu no art. 235-D, caput, da CLT a
possibilidade de acumulação do repouso semanal, para ser
“usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao
seu domicílio”, se a empresa não oferecer condições adequadas
para seu gozo no trecho rodoviário, dispondo o § 3o que essa
“cumulatividade” pode dar-se por até 3 descansos consecutivos.
De acordo com essas disposições, portanto, o motorista
poderá conduzir o veículo por até 3 semanas consecutivas,
totalizando 21 dias de condução ininterrupta, e fica a critério
exclusivo da empresa decidir pela acumulação, porquanto a norma
lhe permitiu conceder ou não condições adequadas para gozo
regular dos repousos, no trecho rodoviário.
Nesses aspectos residem a inconstitucionalidade da norma,
pois, além da acumulação de descansos, vedada pela natureza
semanal do repouso previsto no art. 7o, XV, da Constituição,
submete essa possibilidade de acumulação à exclusiva potestade
empresarial, independentemente de critério objetivo ou razão de
força maior. Isso macula com maior intensidade a imperatividade
da norma constitucional, decorrente do fundamento de saúde e
segurança do trabalhador, em que se assenta referido direito.
Pela mesma razão, afronta a norma constitucional a
possibilidade de fracionamento do repouso, no retorno do
motorista a seu local de origem, conforme o art. 235-D, § 1o, da
CLT, inserido pela Lei 13.103/2015, que dispõe:
§ 1o É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2
([...]) períodos, sendo um destes de, no mínimo, 30 ([...]) 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.
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O motorista, no retorno de viagem, poderá fracionar o
repouso acumulado em dois períodos, sendo 19 horas de repouso
semanal somadas a um período de 11 horas de repouso
interjornada, que totalizam 30 horas contínuas, sobrando-lhe 6
horas de repouso semanal – para atingir 24 horas –, a serem
gozadas na mesma semana. À acumulação do repouso, com quebra
do critério semanal previsto na Constituição, soma-se o
fracionamento das 24 horas de sua duração, em violação à
consecutividade desse período mínimo, previsto no art. 2, item 1,
da Convenção 14 da OIT, ratificada pelo Brasil.
A
jurisprudência
trabalhista
tem
afirmado
inconstitucionalidade da acumulação de repousos semanais,
conforme a orientação jurisprudencial (OJ) 410 da Subseção de
Dissídios Individuais 1, do TST:
Viola o art. 7o, XV, da CF a concessão de repouso semanal
remunerado após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.262

Nas decisões em que se funda a OJ, o tribunal justifica a
vedação, basicamente, em que o critério semanal previsto na
Constituição caracteriza imperativo de ordem pública, voltado a
proteger a higidez física e mental dos trabalhadores, conforme
demonstram, por exemplo, os seguintes trechos de arestos:
O art. 7o, XV, da CF traz, dentre os direitos dos trabalhadores, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos. Tal regra visa proteger a higidez física e mental
dos empregados e, pela sua natureza, esta Corte tem manifestado entendimento no sentido de que se refere a norma cogente e de ordem pública, tanto que é consagrada nas
Constituições de l934, 37, 46 e 88, além de figurar na legislação infraconstitucional, a saber, na Consolidação das Leis
do Trabalho (arts. 67 e 68) e na Lei n o 605, segundo leciona
262DJ divulgado em 22, 25 e 26 out. 2010.
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ARNALDO SÜSSEKIND (Instituições do Direito do Trabalho, pg.
745). Nesse contexto, a concessão de folga após o lapso temporal de sete dias desnatura o descanso semanal constitucionalmente assegurado, sendo certo que nem mesmo a
posterior concessão de um número maior de folgas legitima
tal prática.263
O artigo 7o, inciso XV, da Constituição da República é claro
ao prever o repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos. [...] segundo a lei e a Constituição Federal,
para cada seis dias de trabalho haverá um dia de descanso, de
preferência aos domingos. A Constituição da República
também limita a duração semanal do trabalho em 44 horas
(art. 7o, inc. XIII), por considerar, em seu bojo, um dia inteiro de descanso.264

Também viola o art. 7o, XV, da CR, quando cominada com
seu inc. XXII, a abertura do art. 235-D, caput, da CLT, para que o
empregador possa conceder ou não condições adequadas a gozo
do repouso semanal, no curso da viagem, a seus empregados.
Por força das peculiaridades do transporte rodoviário, os
motoristas já se distanciam regularmente do núcleo familiar e
social e sacrificam esse convívio nos repousos diários e semanais
devidos nos trechos rodoviários. Também por isso, esses
profissionais podem ter o repouso semanal conferido em dia
diverso do domingo, quando necessário, conforme o art. 10,
parágrafo único, da Lei 605/1949,265 o que também constitui
263Processo 2285/2006-117-08-00, DJ, 11 dez. 2009.
264Processo 696.019/2000.6, DJ, 1o nov. 2007.
265“Art. 10. Na verificação das exigências técnicas a que se referem os artigos
anteriores, ter-se-ão em vista as de ordem econômica, permanentes ou
ocasionais, bem como as peculiaridades locais.
Parágrafo único. O Poder Executivo, em decreto especial ou no
regulamento que expedir par fiel execução desta lei, definirá as mesmas
exigências e especificará, tanto quanto possível, as empresas a elas sujeitas,
ficando desde já incluídas entre elas as de serviços públicos e de
transportes.”
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Sendo devido a esses profissionais repouso mínimo semanal
de 24 horas consecutivas, por motivos de saúde e segurança,
constitui pressuposto ao gozo desse direito nos trechos rodoviários
a concessão de local adequado, pelo empregador, com observância
das normas de segurança, conforto e higiene, do art. 7o, XXII, da
CR, a exemplo da Norma Regulamentadora 24 do MTE,
conforme se analisará no tópico seguinte.
Por conseguinte, o art. 235-D, § 4o, também carece de
interpretação conforme a Constituição, pois prevê ausência de
pagamento de remuneração relativamente ao período em que o
motorista empregado ou ajudante “ficarem espontaneamente no
veículo usufruindo dos intervalos de repouso”.
Intervalos dos repousos intrajornada e interjornada não
integram a jornada de trabalho e, portanto, não ensejam
pagamento de remuneração. Em relação ao repouso semanal
remunerado, contudo, objeto do caput do dispositivo, sua
remuneração decorre de imposição do art. 7o, XV, da CR,
quando se refere a repouso semanal “remunerado”.
Se o empregador propicia local adequado para gozo do
repouso semanal, nos trechos rodoviários, com observância das
normas de segurança, higiene e conforto, conforme exige o art. 9o
da lei, decorre do § 4o que a presença espontânea do motorista ou
ajudante no interior do veículo, durante esse repouso, não
266No julgamento de MC na ADI 1.675-1/DF, relator Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, o STF reconheceu a necessidade de preservar a preferência
constitucional de gozo do repouso aos domingos, afastando a validade da
Medida Provisória 1.539/1997 no ponto em que permitia funcionamento
do comércio aos domingos, sem ressalva quanto à observância de escala
para garantir aos trabalhadores repouso nesse dia. Essa MP foi convertida
na Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que garantiu uma folga
dominical a cada 3 semanas.
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caracteriza atividade que justifique remuneração em dobro,
segundo o art. 9o da Lei 609, de 5 de janeiro de 1949, para os casos
de efetivo trabalho em dias de descanso.267
A norma do § 4o pretende evidenciar que, estando o
empregado em gozo de repouso semanal, não exercerá atividade
se, espontaneamente, permanecer no interior do veículo. Ao
contrário, se sua permanência no veículo decorrer da ausência de
local adequado para repouso, o motorista estará em atividade
remunerada. Sujeitar-se-á a empresa às penalidades legais
administrativas por infração ao dever de conceder repouso
semanal, na forma dos arts. 12 a 15 da Lei 605/1949, e ao
pagamento de remuneração em dobro do descanso não concedido,
na forma do art. 9o.
Essa interpretação se fortalece considerando que acumulação,
fracionamento e não concessão de repouso semanal durante
viagem de longa distância ensejam condição ainda mais gravosa à
saúde e segurança do motorista, quando tomados no contexto dos
dispositivos da Lei 13.103/2015, especialmente daqueles que
possibilitam jornadas extenuantes de até 12 horas diárias e
disciplinam o tempo de espera como atividade extrajornada.
Por essas razões, deve declarar-se inconstitucionalidade da
acumulação e do fracionamento do repouso semanal remunerado
e de sua concessão no interior de veículo ou em outro local
inadequado, por violação do art. 7o, XV e XXII, da CR, e do
art. 2, item I, da Convenção 14 da OIT. A declaração de
inconstitucionalidade deveria atingir a seguinte expressão, no final
do art. 235-D, caput, da CLT, inserido pela Lei 13.103/2015:
267“Art. 9o Nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências
técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e
religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador
determinar outro dia de folga”.
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“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”. Cabem declaração de
inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo e
fixação de interpretação conforme a Constituição para seu § 4o,
nos termos da fundamentação supra.
3.3.12. Interpretação Conforme a Constituição da
Criação de Locais de Espera e Repouso de Motoristas
A ação suscita inconstitucionalidade do art. 9o da Lei
13.103/2015, nos pontos em que isenta de responsabilidade o
empregador e o tomador de serviços de motorista de transporte
rodoviário pela instalação de locais de repouso e descanso em
rodovias e exclui a obrigatoriedade de observância das normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego nos locais
de parada previstos na legislação anterior. Dispõem os dispositivos
impugnados:
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;
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:
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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.

Sustenta a requerente que a nova disciplina legal viola o art.
7o, XXII, da Constituição da República.
Não há inconstitucionalidade a ser pronunciada, no
particular, pois os enunciados são passíveis de interpretação
harmônica com os preceitos constitucionais que garantem o
direito à saúde e à segurança viária.
O art. 9o da Lei 12.619/2012, revogado, dispunha:
Art. 9o As condições sanitárias e de conforto nos locais de
espera dos motoristas de transporte de cargas em pátios do
transportador de carga, do embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador intermodal de
cargas ou agente de carga, 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 o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, dentre
outras.

A

disposição

impunha
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regulamentadoras do MTE, entre outras, em dois grupos de
estabelecimentos: os locais de espera destinados a motoristas de
transporte de cargas e os locais de repouso e descanso destinados a
motoristas de transporte de passageiros. Identificava como locais de
espera os pátios do transportador de carga, do embarcador, do
consignatário de cargas, do operador de terminais de carga e do
operador intermodal de cargas ou agente de carga, as aduanas e
portos marítimos, fluviais e secos.
A norma combinava-se com o art. 235-C, § 8o, na redação
anterior, da Lei 12.619/2012, que previa o tempo de espera como
o em que o motorista de transporte rodoviário de cargas aguarda
para carga ou descarga de veículo no embarcador ou destinatário.
Considerava locais de repouso e descanso destinados a motoristas
de transporte de passageiros os locais instalados em rodoviárias,
pontos de parada, de apoio, alojamentos e refeitórios de empresas
ou de terceiros.
A disciplina precedente, portanto, obrigava observância das
condições de conforto e higiene em todos esses locais, mas omitia
referência a locais de repouso e descanso destinados a motoristas
empregados do transporte de cargas.
A nova regência da matéria na Lei 13.103/2015 é mais
ampla, pois no art. 9 o, caput, prevê necessidade de observar as
condições de segurança, higiene e conforto nos locais de espera,
de repouso e de descanso destinados a motoristas de transporte de
cargas e de passageiros, indistintamente. Mantém a natural
distinção entre os locais de espera, como aqueles em que o
profissional do transporte de cargas aguarda embarque e
desembarque de veículo – em sintonia com o art. 235-C, § 8o, da
CLT, que manteve a concepção do tempo de espera –, e os locais
de repouso e descanso, destinados a todos os profissionais do
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transporte rodoviário, a quem confere direito a gozo de intervalos
intrajornada, paradas obrigatórias, intervalos entre jornadas de
trabalho e descanso semanal remunerado.
O art. 9o, § 1o, especificamente sobre locais de espera, dispõe
que operadores de embarque e desembarque de mercadorias não
podem cobrar de motoristas de transporte de cargas ou de seu
empregador por permanência nesses locais. Identifica como
responsáveis por eles o transportador, embarcador ou consignatário
de cargas (inc. I), o operador de terminais de cargas (inc. II), as
aduanas (inc. III), os portos marítimos, lacustres, fluviais e secos
(inc. IV) e os terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários
(inc.V).
Por interpretação conjugada do caput e do § 1o deflui com
clareza que os responsáveis por locais de embarque e desembarque
de cargas o são também por observância das normas de segurança,
higiene e conforto dos trabalhadores que ali permaneçam em
espera, ainda assim impedidos de cobrar do trabalhador ou de seu
empregador por disponibilizar esse serviço.
Quanto aos locais para repouso e descanso, o art. 9 o, § 2o, lista
exemplos de estabelecimentos situados nos trechos rodoviários que
podem ser utilizados para essa finalidade por motoristas de
transporte rodoviário de cargas e de passageiros, como estações
rodoviárias (inc. I), pontos de parada e de apoio (inc. II),
alojamentos, hotéis e pousadas (inc. III), refeitórios das empresas
ou de terceiros (inc. IV) e postos de combustíveis (inc. V). Remete
a locais próprios para refeições, como estações rodoviárias, pontos
de apoio e refeitórios, e para dormida, como pontos de parada,
alojamentos, hotéis e pousadas.
Ao remeter à livre iniciativa a implantação desses locais, com
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exceção dos terminais rodoviários, que são de domínio público, o
art. 9o, § 3o, não isenta o empregador da obrigação de conceder os
repousos legais a seus empregados em locais apropriados, como
supõe a requerente, apenas o desobriga de implantar aqueles
estabelecimentos com recursos próprios, nos locais em que já
estiverem disponibilizados pela iniciativa privada. Autoriza-o, nessa
hipótese, a contratar com o proprietário do estabelecimento sua
utilização para gozo dos intervalos, por seus empregados.
O § 3o apenas ressalta a possibilidade, já resguardada pelo art.
170, IV, da Constituição, que garante livre concorrência na
exploração pela iniciativa privada desses serviços de refeitório,
vestiário e alojamento. Eles podem ser contratados por motoristas
rodoviários autônomos e por seus empregadores, sempre que não
dispuserem de estabelecimentos próprios para essa finalidade, nos
trechos rodoviários.
À luz do art. 7o, XXII, da CR e das normas ordinárias
trabalhistas que o regulamentam, especialmente o art. 157, I, da
CLT,268 o empregador do setor de transporte rodoviário, como
qualquer outro, é obrigado a conceder a seus empregados os
repousos previstos na legislação, em horários e locais adequados ao
disposto na Norma Regulamentadora 24 do MTE, que prevê
medidas de conforto e higiene em sanitários (24.1), vestiários
(24.2), refeitórios (24.3), cozinhas (24.4) e alojamentos (24.5).
O art. 9o, § 4o, preceitua que a observância dessas normas
regulamentadoras do MTE somente será exigível “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
268“Art. 157. Cabe às empresas: I – cumprir e fazer cumprir as normas de
segurança e medicina do trabalho; [...]”.

186

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos
motoristas profissionais”.
O princípio hermenêutico da concordância prática desafia a
interpretação desse dispositivo em sintonia com as premissas
constitucionais, a fim de preservar sua incidência harmônica com
o direito fundamental à saúde e segurança dos trabalhadores (art.
7o, XXII), com o direito social à saúde, a todos destinado (arts. 6o
e 194 da CR), e com o direito à segurança viária (art. 144, § 10,
da CR).
Compreendido nessa perspectiva, o § 4o somente dispensa da
observância das normas de segurança e conforto do MTE os
estabelecimentos privados que não mantenham contrato de
prestação de serviços com agentes legalmente responsáveis por
concessão de repouso a seus empregados em locais apropriados.
Esses empreendimentos, não sendo empregadores nem contratados
por empregadores ou tomadores de serviços de transporte
rodoviário, naturalmente não se submetem àquela legislação. Os
demais estabelecimentos estão obrigados a adotar medidas de
segurança, conforto e higiene.
Não se referindo a norma expressamente à figura do
empregador, deve-se conferir-lhe interpretação que concretize na
maior medida possível os diretos sociais à saúde e segurança dos
trabalhadores. Compreendem-se em seu âmbito de validade tanto
transportadores empregadores quanto os que tomem serviços de
profissionais autônomos.
Portanto, cabe interpretação conforme a Constituição para o
art. 9o, § 4o, da Lei 13.103/2015, a fim de reconhecer devida
observância das normas garantidoras de segurança, higiene e
conforto em todos os estabelecimentos destinados a repouso e
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descanso de motoristas profissionais de veículos de cargas e de
passageiros, de propriedade de seus empregadores ou tomadores de
serviços, ou por eles contratados para essa finalidade.
3.3.13. Inconstitucionalidade da Vedação de Vínculo de
Emprego entre Transportador Autônomo de Cargas
e Transportador Autônomo Auxiliar
Pede-se declaração de inconstitucionalidade do art. 15 da
Lei 13.103/2015, no ponto em que inseriu os §§ 3o a 5o no art.
4o da Lei 11.442, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece o dispositivo:
Art. 15. A Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:
‘Art. 4º........................................................................
“§ 3o Sem prejuízo dos demais requisitos de controle
estabelecidos em regulamento, é facultada ao TAC a
cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro profissional, assim denominado TAC – Auxiliar,
não implicando tal cessão a caracterização de
vínculo de emprego”.
“§ 4o SO 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.

Sustenta que, ao afastar de forma genérica a possibilidade de
caracterizar-se vínculo de emprego entre o transportador
autônomo de cargas e seu transportador auxiliar, um trabalhador
que normalmente labora sob condição de subordinação e
dependência, a norma suprime a garantia constitucional do art. 7o,
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I, da Constituição, e viola o princípio da valorização do trabalho
como base da ordem social, previsto no art. 193 da CR.
O art. 5o, caput, da Lei 11.442/2007 já dispunha que
as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas
de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

O parágrafo único do dispositivo prevê competir à Justiça
Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de
transporte de cargas.269
Na ADI 3.961/DF, a Procuradoria-Geral da República
emitiu parecer, da então Vice-Procuradora-Geral da República,
DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA, opinando pela
improcedência do pedido. O parecer considerou inexistente
hipótese de relação de emprego entre transportador autônomo de
cargas (TAC) e TAC-agregado, com base no art. 4o, § 1o, da lei.270
Este concebe o TAC-agregado como “aquele que coloca veículo
de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio
ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade,
mediante remuneração certa.” Por isso, entendeu não existir
269Contra essa norma tramitava nessa corte a ADI 3.961/DF, de autoria da
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho
(ANAMATRA) e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT), em litisconsórcio ativo, por violação aos arts. 1 o, IV, e 7o, caput, da
CR. O processo foi extinto, sem resolução de mérito, por ilegitimidade
ativa, em decisão monocrática do relator, Min. ROBERTO BARROSO, em 1o de
agosto de 2016. Disponível em < http://zip.net/bmtqqG > ou
< http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronic
o/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2559843 >; acesso
em 4 ago. 2016.
270“§ 1o Denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua
propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por
preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante
remuneração certa”.
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caráter intuitu personæ nessa relação de trabalho, pois a lei
autorizaria o transporte por preposto.
Ainda segundo o parecer, tampouco se caracteriza
subordinação entre esses agentes, pois a exclusividade a que se
refere o art. 4o, § 1o, não implica submissão do transportador
agregado a ordens, hierarquia, horário e forma de realização de
trabalho nem a sanções. Concluiu que, “ausentes os requisitos da
pessoalidade e da subordinação, não há que se falar em relação de
emprego”. Naturalmente, consignou que tal conclusão não
impossibilitaria acesso à Justiça do Trabalho, com propósito de
obter reconhecimento de relação de emprego, em detrimento da
relação comercial. Ressaltou a douta Subprocuradora-Geral da
República que “o STF tem entendimento reiterado no sentido de
que pouco importa que a controvérsia tenha base na legislação
civil, pois o que deve ser considerado é se o litígio decorre
da relação de trabalho”.
A Lei 13.103/2015, ao inserir os §§ 3o a 5o no art. 4o da Lei
11.442/2007, previu, além do TAC-agregado, a nova figura do
transportador autônomo auxiliar, a quem o transportador
autônomo cede seu veículo em regime de colaboração, para
exercício de transporte de cargas, ressaltando que a cessão não
caracteriza vínculo de emprego (§ 3o).
O § 4o determina que o TAC auxiliar contribua para a
previdência social como autônomo, e o § 5o estabelece que as
relações decorrentes do contrato entre o transportador autônomo
de cargas e seu auxiliar ou entre aquele e o embarcador não
caracterizarão vínculo de emprego.
Em face desses novos elementos normativos, a
Procuradoria-Geral da República adota distinto posicionamento
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acerca da matéria, inclusive acerca da relação travada pelo
transportador autônomo com o transportador agregado, objeto do
§ 1o do dispositivo, sem se distanciar de algumas premissas firmadas
no parecer mencionado.
Ao enunciar no art. 7o os direitos sociais fundamentais dos
trabalhadores, a Constituição de 1988 não inaugurou a maioria
dos conceitos jurídicos de seus 34 incisos, mas se valeu de
institutos conformados no longo processo histórico de afirmação
desses direitos. Dentre eles, o elemento central do regime jurídico
trabalhista, a relação de emprego, está prevista no art. 7o, I, como
matriz de todos os direitos previstos nos demais itens, quando se
refere a norma constitucional à “relação de emprego protegida
contra despedida arbitrária ou sem justa causa [...]”.
Para HUMBERTO ÁVILA, a previsão de conceitos constitucionais
pode fazer-se tanto de modo direto, quando a Constituição
enuncia expressamente as propriedades conotadas pelos conceitos
ou as remete a reserva de lei, como de modo indireto, quando o
constituinte adota expressões cujas propriedades já eram conotadas
em conceitos elaborados por normas anteriores, quando da
promulgação da Constituição, e incorpora-os ao ordenamento
constitucional.271 Assim ocorre com a “relação de emprego”,
conceito protetivo universalizado pelo Direito do Trabalho e
dotado, por isso, de conteúdo consolidado na tradição jurídica de
diversos países, a partir do elemento-base da subordinação jurídica.
No Brasil, relação de emprego identifica-se a partir dos
elementos normativos oferecidos pelos arts. 2 o e 3o da CLT,272
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos
princípios jurídicos. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 112.
272“Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
271 ÁVILA,
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definindo-se como relação de trabalho subordinado, pessoal, não
eventual e assalariado, sobre a qual o Direito do Trabalho faz
incidir sua disciplina jurídica imperativa.
A caracterização da relação de emprego, antes determinada
por condições fáticas de execução de trabalho subordinado, pessoal
e assalariado do que por declaração de vontade das partes, passou a
constituir, segundo a doutrina e a jurisprudência trabalhistas, o
elemento fundamental atrativo da incidência do Direito do
Trabalho, com fundamento no princípio da primazia da realidade
sobre as formas.
Em virtude desse princípio, identificado pelo uruguaio
AMÉRICO PLÁ RODRÍGUEZ, as normas trabalhistas devem ser
interpretadas consoante a prática da execução do trabalho,
independentemente de manifestação de vontade das partes;
impõe-se o fato do trabalho sobre a forma dos contratos, como
característica da imperatividade dessas normas. 273 Na legislação
brasileira, o princípio radica no art. 9o da CLT, segundo o qual,
Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

Por se tratar a relação de emprego de conceito protetivo
historicamente conformado, sobre o qual o art. 7o da CR assentou
os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social, sua
interpretação sujeita-se ao princípio da democracia econômica,
social e cultural, a que se refere CANOTILHO, como elemento
Art. 3o. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário”.
273RODRÍGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. Trad.:
Wagner D. Giglio. São Paulo: LTr, 1978, p. 16.

192

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

essencial de interpretação conforme a Constituição. Observa o
constitucionalista:
Nos casos de exercício de poder discricionário e de interpretação de conceitos indeterminados, o princípio da democracia econômica e social constitui uma medida vinculativa
do exercício da discricionariedade e uma linha de direção
obrigatória na concretização do conceito indeterminado.274

Aplicada à atividade legislativa, essa noção conduz à
necessidade da máxima proteção e concretização possível do
conceito de relação de emprego, com vistas à promoção dos
direitos sociais constitucionais, sempre que presentes seus
requisitos legais.
Ao afastar a priori a caracterização de vínculo de emprego
entre o transportador autônomo de cargas e o transportador
agregado e entre o TAC e seu transportador auxiliar, o art. 4o, nos
§§ 1o e 3o, da Lei 11.442/2007, inseridos pela Lei 13.103/2015,
embora manifeste propósito de configurar nexo de natureza
comercial, não anula a possibilidade de se detectarem as condições
fáticas caracterizadoras de relação de emprego, previstas nos arts. 2o
e 3o da CLT. Por não suprimir essa possibilidade, não lhe cabe
impedir a configuração do vínculo jurídico protegido pelo art. 7o,
I, da Constituição. Afastamento apriorístico de vínculo de
emprego, nesse caso, não se encontra no campo de ação
discricionária do legislador ordinário, pois não lhe é dado, sem
violação ao art. 7o, I, da CR, esvaziar o conceito protetivo dessa
norma de conteúdo econômico e social.
O mesmo ocorre com o § 5o do art. 4º da Lei 11.442/2007,
ao dispor que “as relações decorrentes do contrato estabelecido
274CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da
constituição. Ob. cit. na nota 245, p. 341.
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entre o Transportador Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou
entre o transportador autônomo e o embarcador não
caracterizarão vínculo de emprego”. Não difere do que prevê o
art. 5o da mesma lei, quando preceitua que as relações decorrentes
do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4 o “são
sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma
hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”.
Afastamento pressuposto de relação de emprego veda acesso
de trabalhadores a direitos sociais constitucionais, mesmo quando
presentes as condições legais que caracterizam essa relação. Isso
constitui desvio de finalidade legislativa, porquanto o dispositivo,
com propósito flexibilizador dos direitos sociais dos trabalhadores,
submete a eficácia desses direitos do art. 7o da CR à potestade do
legislador ordinário, ferindo a unidade e imperatividade da
Constituição.
Conforme o parecer na ADI 3.961/DF, se o transportador
autônomo de cargas agregado prestar serviço por meio de
preposto, estará, em princípio, excluída a pessoalidade característica
da relação de emprego entre aquele e o transportador autônomo.
Nada obsta, todavia, que, diante dos fatos da execução do trabalho,
se estabeleça relação de emprego entre o transportador agregado e
seu preposto, por exemplo.
Também é certo que, se o transportador agregado prestar
serviço ao TAC de forma pessoal, sob ordens, com onerosidade e
não eventualidade, na forma do art. 3 o da CLT, se configurará
relação de emprego. Nem se duvida, ao revés, que, ausentes os
requisitos da pessoalidade e da subordinação, não caberá falar em
emprego.
Ao afastar peremptoriamente a possibilidade de caracterizar
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vínculo de emprego, o art. 4o, §§ 1o, 3o e 5o, e o art. 5o, caput e
parágrafo único, da Lei 11.442/2007 afrontam o art. 7o, I, da
CR, e violam o valor social do trabalho como fundamento da
República (art. 1o, IV), a valorização do trabalho humano como
fundamento da ordem econômica (art. 170) e o primado do
trabalho como base da ordem social (art. 193).
Diante da possibilidade de configurar-se vínculo de emprego
nas relações de trabalho no transporte de cargas, o parágrafo único
do art. 5o da Lei 11.442/2007 deve ser interpretado conforme a
Constituição, a fim de que a previsão de competência da Justiça
Estadual para lides decorrentes de contratos de transporte de
cargas se reserve aos casos em que houver autonomia da relação de
trabalho, sem excluir a possibilidade de acesso à Justiça do
Trabalho, na forma do art. 114, I, da CR, sempre que a ação tiver
por causa de pedir direito fundado em vínculo de emprego.
Da mesma forma, o art. 4o, § 4o, da lei demanda interpretação
conforme a Constituição, para que se entenda aplicável a hipótese
de contribuição à previdência social, de forma idêntica à dos
transportadores autônomos, sempre que o transportador auxiliar
não estiver sujeito a relação de emprego.
Cabe, ademais, declaração de inconstitucionalidade da
expressão “não implicando tal cessão a caracterização de vínculo
de emprego”, do final do art. 4o, § 3o. Por absoluta contrariedade
com a Constituição, deve-se declarar inconstitucionalidade do art.
4o, § 5o, e do art. 5o, caput, da Lei 11.442/2007, inseridos pela Lei
13.103/2015.

195

Documento assinado via Token digitalmente por RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, em 16/08/2016 18:45. Para verificar a assinatura acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial informando o código 03DFCEDC.B8D28796.2C12DC7E.B8F6E1DE

PGR

PGR

Ação direta de inconstitucionalidade 5.322/DF

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República:
a) considerando a gravidade dos impactos produzidos pelas
normas impugnadas sobre direitos fundamentais à saúde e
segurança dos trabalhadores, especialmente sobre a segurança
rodoviária, opina pela concessão de medida cautelar, com amparo
no art. 11 da Lei 9.868/1999, nos termos descritos nos acima;
b) considerando a ampla repercussão social e econômica e
a complexidade da matéria, requer realização de audiência pública
para ouvir pessoas e entidades com experiência e autoridade na
matéria, nos termos do art. 20, § 1o, da Lei 9.868/1999;
c) opina por intimação da requerente para sanar o defeito
de representação, na forma exposta no item 2.1 deste parecer, sob
pena de extinção do processo sem resolução de mérito;
d) opina por conhecimento parcial da ação, na forma do
exposto nos itens 2.2 e 2.3 deste parecer;
e) quanto ao limite de jornada de trabalho dos motoristas
profissionais rodoviários, opina:
e.1) por declaração de inconstitucionalidade da seguinte
expressão do art. 235-C, caput, da CLT: “admitindo-se a sua
prorrogação por até 2 ([...]) horas extraordinárias ou, mediante
previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 ([...]) horas
extraordinárias”;
e.2) alternativamente,
por
declaração
de
inconstitucionalidade da seguinte expressão do art. 235-C, caput:
“ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até
4 ([...]) horas extraordinárias”;
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e.3) por declaração de inconstitucionalidade do art. 235-C,
§ 13, da CLT;
e.4) por declaração de inconstitucionalidade dos §§ 6o e 8o
do art. 235-D da CLT, como efeito repristinatório para o § 9o do
art. 235-E da CLT e o § 2o do art. 67-A do Código de Trânsito
Brasileiro, ambos com redação inserida pela Lei 12.619/2012;
f) quanto ao pagamento de remuneração por produção no
transporte rodoviário de cargas, por declaração de
inconstitucionalidade do art. 235-G da CLT, com efeito
repristinatório para a redação anterior do dispositivo, inserida pela
Lei 12.619/2012;
g) quanto ao regime denominado de tempo de espera,
previsto no art. 235-C da CLT:
g.1) por declaração de inconstitucionalidade da expressão “e
o tempo de espera”, contida ao final do art. 235-C, § 1o, da CLT;
g.2) por declaração de inconstitucionalidade da expressão
“não sendo computados como jornada de trabalho e nem como
horas extraordinárias”, contida no art. 235-C, § 8o, da CLT;
g.3) por declaração de inconstitucionalidade da expressão “as
quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho”,
contida no art. 235-C, § 12, da CLT;
g.4) por declaração de inconstitucionalidade dos §§ 9o e 10
do art. 235-C da CLT;
h) quanto ao intervalo intrajornada do motorista
profissional de transporte coletivo urbano, por declaração de
inconstitucionalidade da expressão “reduzido e/ou”, do art. 71,
§ 5o, da CLT;
i)

quanto às paradas obrigatórias e dos intervalos
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intrajornada e interjornada, destinados a repouso dos motoristas de
transporte rodoviário:
i.1) por declaração de inconstitucionalidade do art. 67-C,
caput e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, com efeito
repristinatório para o art. 67-A, § 1o, da mesma lei, inserido pela
Lei 12.619/2012; e do art. 67-C, § 3o, do CTB, com efeito
repristinatório para o art. 67-A, § 3o, da mesma lei, inserido pela
Lei 12.619/2012;
i.2) por declaração de inconstitucionalidade do seguinte
trecho do art. 235-C, § 3o, da CLT: “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 horas ininterruptas no primeiro período
e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas
seguintes ao fim do primeiro período”;
i.3) por declaração de inconstitucionalidade do seguinte
trecho do art. 235-C, § 12, da CLT: “ficando garantido, porém, o
gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3o”;
i.4) por declaração de inconstitucionalidade do art. 235-D,
§ 5 , e do art. 235-E, III, da CLT, ambos com redação dada pela
Lei 13.103/2015, com efeito repristinatório para o art. 235-E, § 7o,
da CLT, com redação conferida pela Lei 12.619/2012;
o

j) quanto ao repouso semanal remunerado dos motoristas
profissionais de transporte rodoviário:
j.1) por declaração de inconstitucionalidade da seguinte
expressão contida no art. 235-D, caput, da CLT: “usufruído no
retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio,
salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo
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j.2) por declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o
do art. 235-D da CLT;
j.3) por fixação de interpretação conforme a Constituição
para o art. 235-D, § 4o, da CLT, no sentido de que, sendo devido
repouso mínimo de 24 horas, semanalmente, constitui pressuposto
indispensável à eficácia desse direito, nos trechos rodoviários, a
concessão de local adequado, pelo empregador, com observância
das normas de segurança, conforto e higiene, como a Norma
Regulamentadora 24, do Ministério do Trabalho e Emprego;
k) quanto aos locais de paradas obrigatórias dos motoristas
de transporte rodoviário, por fixação de interpretação conforme a
Constituição para o art. 9o, § 4o, da Lei 13.103/2015, a fim de
reconhecer devida a observância das normas garantidoras de
segurança, higiene e conforto em todos os estabelecimentos
destinados a repouso e descanso de motoristas profissionais de
veículos de cargas e de passageiros, empregados e autônomos, de
propriedade dos empregadores ou tomadores de serviços, ou por
eles contratados para essa finalidade;
l) quanto à natureza do vínculo de trabalho na atividade
de transporte de cargas, objeto da Lei 11.442/2007:
l.1) por declaração de inconstitucionalidade da expressão
“não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de
emprego”, contida no art. 4o, § 3o, da Lei 11.442/2007;
l.2) por declaração de inconstitucionalidade do art. 4o, § 5o, e
do art. 5o, caput, da Lei 11.442/2007;
l.3) por fixação de interpretação conforme a Constituição
para o art. 5o, parágrafo único, da Lei 11.442/2007, para definir
que sua incidência se reserve à hipótese de autonomia da relação
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de trabalho, sem excluir possibilidade de ação na Justiça do
Trabalho, na forma do art. 114, I, da Constituição, quando tiver
por causa de pedir direitos decorrentes de relação de emprego;
l.4) por fixação de interpretação conforme a Constituição
para o art. 4o, § 4o, da Lei 11.442/2007, para que sua incidência se
restrinja à hipótese em que a relação de trabalho se revestir da
desejada autonomia.
Brasília (DF), 15 de agosto de 2016.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República
RJMB/WCS/HSA/PC-Par.PGR/WS/2.229/2016
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ANEXO 1
QUADRO COMPARATIVO DE NORMAS DA LEI 12.619/2012
E DO REGULAMENTO 561/2006, DO PARLAMENTO EUROPEU
REGULAMENTO 561/2006

LEI 12.619/2012

O tempo máximo de condução
diária não pode superar 9 horas,
podendo ser estendido a 10
horas, no máximo, por duas vezes
na semana. O tempo semanal de
condução não pode exceder de
56 horas (art. 6o).

Jornada de trabalho do motorista
profissional empregado limitada a
8 horas, com possibilidade de
prorrogação por, no máximo,
2 horas extraordinárias (CLT, art.
235-C, caput e § 1o);
considerando a jornada
constitucional semanal máxima
de 44 horas (CR, art. 7o, XIII),
acrescidas das horas extras, o
máximo de tempo de condução
não pode exceder 56 horas.

A cada 4 horas e meia e
condução ininterrupta, o
motorista deve gozar de intervalo
de, no mínimo, 45 minutos
seguidos (art. 7o).

A cada 4 horas de condução
ininterrupta, o motorista deve
gozar de intervalo de 30 minutos,
para motoristas empregados e
autônomos (CLT, art. 235-D, I;
CTB, art. 67-A, § 1o).

Não há previsão de intervalo
intrajornada, já contemplado nas
paradas obrigatórias previstas no
item anterior.

Intervalo intrajornada de 1 hora
para descanso e alimentação, para
o motorista empregado, podendo
coincidir com as paradas
obrigatórias do item anterior
(CLT, art. 235-D, II).

Repouso de 11 horas entre cada
24 horas. Esse período pode ser
fracionado por três vezes, entre
dois períodos de repouso
semanal, garantido período
mínimo de 9 horas consecutivas

Intervalo de 11 horas entre
jornadas para dormida e descanso,
sem possibilidade de
fracionamento para o motorista
empregado (CLT, art. 235-C,
§ 3o), com possibilidade de
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REGULAMENTO 561/2006

LEI 12.619/2012

de repouso. Nesse caso, as horas
de descanso reduzidas deverão ser
recuperadas antes que a semana
seguinte acabe (art. 8o).

fracionamento diário para o
motorista autônomo, neste caso
com garantia de gozo mínimo de
9 horas consecutivas (CTB, art.
67-A, § 3o).

Em caso de dupla de motoristas,
em regime de revezamento no
mesmo veículo, garantia de
repouso mínimo de 9 horas a
cada 30 horas de condução, com
veículo estacionado, se dispuser
de instalações de dormida
adequadas para cada condutor
(art. 8o, itens 5 e 8).

Em caso de dupla de motoristas,
em regime de revezamento no
mesmo veículo, garantia de
descanso diário de 6 horas com
veículo estacionado, se dispuser
de instalação adequada para
dormida (CLT, art. 235-E, § 7o).

Repouso semanal mínimo de 45
horas a cada 6 dias de condução,
com possibilidade de acumulação
de dois períodos de descanso
semanal (90 horas), para gozo
contínuo, ao final de duas
semanas consecutivas de
condução (art. 8o, itens 6 e 7).

Descanso semanal remunerado de
25 horas, continuamente a um
intervalo interjornada de 11
horas, totalizando 36 horas,
podendo ser acumulado para
fruição no retorno a unidade da
empresa ou ao domicílio do
motorista(CLT, art. 235-E, § 1o).

Salário-tarefa: proibição de
remunerar condutores
assalariados sob forma de
concessão de prêmios ou de
suplementos de salário, em
função de distâncias percorridas e
volume de mercadorias
transportadas, se essa
remuneração comprometer a
segurança rodoviária ou favorecer
violação do regulamento (art.
10o.1).

Salário-tarefa: proibição do
pagamento de remuneração em
função de distância percorrida,
tempo de viagem e natureza e
quantidade de produtos
transportados, quando
comprometer a segurança viária
(CLT, art. 235-G).
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