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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva analisar o trabalho insistente dos motoristas profissionais, 
organizando com toda a regulamentação que os objetiva no nosso ordenamento atual, 
também observando as atualizações que foram trazidas para que esses profissionais 
usufruíssem do labor com a melhor qualidade, assim como o cuidado e precauções a 
saúde, percebendo, nesse sentido, a extensa jornada de trabalho que influencia 
diretamente tanto na saúde como na segurança do próprio motorista o que, por outro 
lado, atinge a sociedade. Com precauções em sempre trazer objeções que possam a 
todo momento mostrar a realidade do labor executado, e de forma dissertativa mostrar 
o que esse trabalho pode trazer como benefício à sociedade. Ademais, para que seja 
oferecida mais comodidade e acima de tudo, haja igualdade trabalhista, o que é 
garantido pela Constituição Federal. Assim, o presente trabalho culmina na 
necessidade de condições igualitárias de trabalho, sem prejuízo da clara peculiaridade 
que a função de motorista profissional possui.  

 
Palavras-chave: Motorista profissional. Jornada de trabalho. Saúde. Segurança no 
trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the insistent work of professional drivers, organizing with 
all the regulation that aims them in our current order, also observing the updates that 
were brought so that these professionals enjoy the work with the best quality, as well 
as the care and precautions the health, perceiving, in this sense, the extensive working 
day that directly influences both the health and safety of the driver himself, which, on 
the other hand, affects society. With precautions in always bringing objections that can 
at all times show the reality of the work performed, and in a dissertative way show what 
this work can bring to benefit society. In addition, to be offered more convenience and 
above all, there is labor equality, which is guaranteed by the Federal Constitution. 
Thus, the present work culminates in the need for egalitarian working conditions, 
without prejudice to the clear peculiarity that the professional driver has. 
 
Keywords: Professional driver. Working day. Health. Work safety. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da saúde e segurança do motorista profissional exige, para uma 

atenção especial dos legisladores, uma análise crítica, com a percepção das 

experiências vivenciadas no dia a dia do trabalhador, apontando toda as ocorrências 

sofridas em decorrência do labor específico e com ele a legislação imposta sobre tal. 

Considerar e analisar a Lei nº 13.103/2015, trazendo o impacto com ela na 

vivência do trabalho, não deixando de lado também o as alterações feitas pelo Código 

de Trânsito Brasileiro e pela Consolidação das Leis do Trabalho, acaba por facilitar a 

análise, tendo em vista que estas vislumbram como era árduo o trabalho anterior a 

vigência, possibilitando realizar uma visão abrangente. 

Relacionando o senso comum perante a essa classe, existe uma opinião 

hipotética relacionada a fama que eles gozam frente a sociedade. Fato é que existe 

dentre esses, muitos que não respeitam as leis, usuários assumidos de drogas, entre 

outros, o que acaba por dar aos trabalhadores certa rotulação negativa perante a 

sociedade.  

Deve-se ainda adicionar o resultado dessa visão ao fato de que nunca foram 

tratados da maneira que deveriam pelos governantes, sendo escassas as políticas 

que tratam de melhorias para a classe, voltadas principalmente para dura rotina diária 

de jornada, sem contar problemas de infraestrutura crucial para a rotina, como 

estradas defeituosas, falta de pontos de apoio para o descanso, tais dificuldades 

acabam por trazer à tona a visão preconceituosa que muitos tem dessa classe, 

(BELMONTE, 2016, p. 4). 

Entretanto, vemos que a nova Lei nº 13.103 de 2015 foi uma substituição da 

Lei nº 12.619 de 2012, que trouxe melhorias contundentes a categoria do motorista 

profissional. Porém, será discorrido ao logo da dissertação as ineficácias ainda nessa 

lei substituta. Nesse ponto é essencial a análise crítica dessa nova norma, mostrando 

o conteúdo trazido, bem como as mudanças havidas e seus impactos, com prós e 

contras. 

Umas das principais frentes de escolha do atual tema diz respeito ao fato do 

autor ter crescido em um meio a um ambiente que sempre vivenciou a vida da família 

e da própria classe, mostrando as jornadas exaustivas, a qualidade de vida que era 

apresentada para sua família e por fim escolhendo a supressão desse labor. 
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Outro ponto para esse trabalho está diretamente ligado ao fato de que o 

principal meio de transporte no nosso país se dá pelas vias rodoviárias, e dessa forma 

o motorista profissional se tornou umas das profissões mais importantes para o 

andamento econômico nacional. 

É importante dizer ainda que, apesar de ser uma legislação já congruente 

atualmente, existem poucos trabalhos que dão a atenção necessária para essa parte 

do Direito do Trabalho, havendo pouca discussão nos meios acadêmicos, com 

escassas referências bibliográficas em relação específica aos profissionais do 

trânsito. 

Portanto, o objetivo central do trabalho tem relação com uma evidência sobre 

as condições de trabalho atualmente, como é a rotina dos profissionais, sua jornada 

diária e outros aspectos como, por exemplo seu descanso rotineiro, além de perceber 

quais as qualidades que eles gozam nas estradas nacionais.  

Assim, realizando uma comparação entre as duas legislações específicas que 

regem a categoria, a fim de desvendar a valorização ou não comparar as duas leis 

específicas para a categoria, bem como saber se as normas estão de acordo com 

valorização que deve ser prestada.  
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1. REGULAMENTAÇÃO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 

1.1.  CONCEITO 

 

Segundo o Conselho Nacional de Trânsito (2017), motorista profissional é o 

condutor que exerce atividade remunerada fazendo uso do veículo. Ou seja, qualquer 

indivíduo conduz o veículo para obter o seu sustento. 

O Ministério do Trabalho e Emprego, com base na Classificação Brasileira de 

Ocupações (MINISTERIO DO TRABALHO, 2013), define a atividade do motorista 

como: 

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. 

 

Desse modo, motoristas oficiais são trabalhadores de que exercem seus ofícios 

sob condições bastante peculiares do labor, os quais se distinguem de 

excessivamente classes operárias e estes enquadram pelo de que se denomina 

classe diferenciada (art. 511, § 3º, da CLT). 

As particularidades que envolvem o cotidiano dessa profissão são numerosas 

e a todo momento há a recomendação de uma atenção especial do legislador, usando 

a edição do algum regramento próprio, exclusivo, hábil a expedir as urgências 

advindas da situação especial em qual estão inseridos estes motoristas funcionários 

(autônomos ou empregados) e, por laços contratuais, estes seus tomadores do 

serviço. 

Este local em que usualmente o labor foi executado, como exemplo, surge 

como a circunstância ensejadora por regulamentação apta não apenas a proteger os 

trabalhadores (contrário a jornadas excessivas ou em relação a pontos adequados de 

modo a repouso), como também a atender certas demandas daqueles que os 

contratam (quanto à necessidade de adaptar a jornada ou a remuneração à 

característica do trabalho realizado). 

A Lei nº 12. 619/12 foi responsável pela disposição de maneira mais específica 

sobre o exercício da profissão de motorista, tratando de aspectos que até então 

nunca haviam sido objeto de regulamentação própria.  
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A partir da edição da Lei n. 12.619/2012, o Estado brasileiro disciplinou e 

normatizou o trabalho do motorista profissional, introduzindo importantes 

modificações na Consolidação das Leis do Trabalho, visando regular a jornada de 

trabalho e o tempo de direção do motorista profissional, dentre outras definições de 

políticas públicas, além de alterações no Código de Trânsito Brasileiro (PASSOS, 

2017, p. 14). 

Para esclarecer melhor esse conceito usual, (BELMONTE, 2016, p. 7) disserta 

que motorista profissional: 

 

[...] é o trabalhador cujo labor consiste, mediante formação profissional e 
habilitação por meio do Código de Trânsito Brasileiro nas categorias A, B, C, 
D e E, na condução de veículos automotores para o transporte rodoviário de 
carga ou passageiros e na realização de verificações e manutenções básicas 
do veículo para efeito de alimentação de combustível e óleo, pressão de 
pneus e avaliação da necessidade preventiva de revisões e reparação de 
avarias. 

 

Ao acrescentar na CLT a Seção IV-A (e seus artigos 235-A a 235-H) no Capítulo 

I do Título III, a Lei 12. 619/12 constituiu o primeiro diploma que visou estabelecer 

regras especiais para os motoristas profissionais empregados (tais como jornada, 

períodos de descanso, tempo máximo de direção, remuneração etc.). A Lei 12.619/12, 

no entanto, não tratou apenas dos motoristas empregados, mas também dos 

autônomos, pois alterou o Código de Trânsito Brasileiro, nele inserindo o Capítulo III-

A e seus artigos 67-A a 67-D, disposições estendidas a qualquer motorista profissional 

(autônomo ou empregado) e de que, entre outros aspectos, impuseram períodos 

mínimos por lentidão e limites máximos por tempo na condução por veículo automotor. 

A Lei n. 13.103/2015 veio alterar profundamente o trabalho do motorista 

profissional, mas em um sentido contrário a diretriz da norma de 2012, pois reduziu 

direitos e garantias, ampliando a jornada de trabalho e flexibilizando diversas normas 

jurídicas (antes) protetivas. (PASSOS, 2017, p. 14) 

A Lei nº 13. 103, de 2 de março por 2015 dispõe acerca deste exercício da 

profissão de motorista, altera a CLT e a Lei nº 11. 442, de 5 de janeiro de 2007 

(empresas e transportadores autônomos de carga), para dar nova disciplina à jornada 

de trabalho e tempo de direção do motorista profissional; altera as Leis nº 7. 408, de 

25 de novembro de 1985, e nº 9.503/97 (CTB); e revoga dispositivos da Lei nº 12. 619, 

de 30 de abril de 2012. 
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Apesar disso, em um conceito positivo as Leis nº 12. 619/12 e nº 13.103/15 

contêm previsões gerais estendidas a todos os motoristas profissionais (autônomos e 

empregados). Tais disposições, que não foram incluídas na CLT, são das mais 

variadas espécies e tratam da liberdade do exercício da profissão, traçando os 

contornos da categoria profissional desses trabalhadores, estabelecendo também os 

direitos dos motoristas. Ademais, o texto legal disciplina as condições sanitárias, de 

segurança e de conforto dos locais de espera, de repouso e de descanso dos 

motoristas; assentando normas relativas a outros temas menores, como taxas de 

pedágio, indenização ao transportador, entre outros, (MORAES, 2015, p. 8). 

Nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 13.103, de 2 de março de 

2015, integram a categoria profissional de motoristas profissionais os motoristas de 

veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a 

profissão nas atividades de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. Dessa 

forma, foi revogada, portanto, nesse aspecto, a Lei nº 12.619/2012, que dispunha que 

integravam a categoria profissional apenas os motoristas profissionais dedicados ao 

transporte rodoviário de passageiros e de cargas, exercentes da atividade com vínculo 

empregatício. 

Dentre os direitos do motorista profissional empregado, a Lei n. 13.103/2015 

também traz os deveres gerais deste (artigo 235-B, CLT) nos incisos I, II, IV e V do 

artigo 235-B. Com isso, cabe ao motorista checar o veículo antes de iniciar a jornada 

a respeito das condições de trafegabilidade do mesmo, caso encontre alguma 

situação irregular, o mesmo deve comunicar de imediato o empregador, para que o 

problema seja solucionado, podendo, ainda, o empregado se recusar a trabalhar em 

situação de insegurança do veículo. O motorista tem o dever de respeitar a legislação 

de trânsito, assim como se submeter ao poder da polícia, em caso de fiscalização por 

parte da autoridade competente. Além disso, deve zelar pelo veículo e carga 

transportada, assim como no caso do transporte de passageiros. 

 

1.2.  UMA NOVA PROFISSÃO: LIMITES CONSTITUCIONAIS E EXIGÊNCIAS 

TÉCNICAS 

 

Como feito para todas as qualidades de labor, existe aqui também novidades 

expostas ao longo do tempo com atualizações que advém de outras leis criadas, 

interferindo diretamente no funcionamento rotineiro que o trabalhador vive. É sabido 
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que todas essas regulamentações visam melhorias de condições tanto para saúde 

como para segurança, não apenas do trabalhador, como também para aqueles que 

estão presentes no entorno.  

Sendo assim, é dessa maneira que o motorista tem disponibilidade para 

exercer sua função, que se mostra de suma importância para todo o sistema 

econômico, o que torna uma profissão flexível com novidades ao longo do tempo, 

além de um trabalho com restrições e direitos explícitos. 

Para tanto, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 7º caput os 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, enumerados por vários incisos, com o 

objetivo claro de criar melhorias para sua condição social. Porém não são somente os 

direitos que regem o labor do motorista profissional, pelo contrário, há diversas 

restrições, conforme será apresentado no decorrer do presente trabalho. 

Fato é que constituiu uma necessidade o cuidado peculiar em relação a essa 

classe de trabalhadores, pois existem, no nicho aqui observado, inúmeras condições 

às quais eles se expõem para a realização do seu trabalho e a angariação de sua 

mantença. Há um exemplo claro disso no fato de, por estarem sempre em translado, 

não possuírem local adequado para descanso e alimentação, necessidades inerentes 

a qualquer indivíduo, (MORAES, 2015, p. 17). 

Todo motorista, empregado ou não, principalmente os que lidam com grandes 

cargas (que então precisam de um caminhão mais forte e, portanto, maior para o 

transporte), está exposto a condições naturais da realidade brasileira vivida nos 

tempos atuais.  

O vasto território nacional conta com condições especiais que merecem 

atenção a todo instante. Para além desse fato, ainda em cada parte do país existe 

uma especificidade para a produção não só de produtos alimentícios, como também 

roupas e outros objetos necessários para a vivência da sociedade, que necessitam 

ser transportados de uma ponta a outra para a atender à demanda, o que acaba por 

sobrecarregar o trabalhador. 

Como a demanda por produtos é grande, não há a devida preocupação dos 

cuidados necessários, como por exemplo o sono, como acontece com os 

caminhoneiros que acabam por dormir diversas vezes dentro do próprio veículo, por 

incerteza da locomoção. Acontece o mesmo com a alimentação ao passo que há 

incerteza também em relação a locais adequados para que seja realizada a refeição, 

o que enseja uma despreocupação com a higiene pessoal.  
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Nessa situação toda, o fato de não existir um aparato de qualidade para a 

classe, traz outros problemas, onde o profissional não tem muita opção e acaba 

descumprindo regras, a principal delas é o dever de cumprir 11 horas ininterruptas de 

descanso, muitos dos pontos de apoio geram onerosidade de quem os frequenta, os 

postos de gasolinas espalhados pelo brasil nem sempre possuem pátios com tamanho 

suficiente para atender a demanda do local, o que acarreta um sequência de 

problemas, muitos desses pontos de apoio cobram um valor para cada hora de 

estacionamento ali, dessa forma, o profissional vai estar no local o tempo mínimo 

possível para seu descanso, é nesse ponto que a maioria não respeita o descanso de 

11 horas ininterruptas. Por outro lado, um exemplo simples, é o fato de não haver 

espaço para todos, isso faz com que o profissional siga a viagem até encontrar um 

local para o descanso, é dessa forma que muitos ultrapassam o tempo máximo de 

trabalho regido pela legislação. 

Não obstante, há, ainda, que se falar sobre as condições de segurança pública, 

que trazem insegurança aos motoristas – principalmente aos que transportam cargas 

valiosas, como ocorre com os caminhões cegonha (que transportam vários veículos 

automotores de vez), restando atos mínimos de prevenção como, por exemplo, o 

exclusivo transporte diurno, para que se evite o roubo ou outros atos violentos. 

Essas peculiaridades não são pautas atuais para a criação de melhorias para 

a conjuntura do trabalho, restando à classe de motoristas profissionais o trabalho com 

limites e precauções próprias, além de limitações técnicas, o que acaba por engessar, 

diversas vezes, o desempenho da função, (SILVA, 2012, p. 16). 

 

1.3.  DIREITOS E DEVERES DO MOTORISTA PROFISSIONAL. 

 

Para estar sempre em dia com sua função e trabalhar de acordo com as normas 

estabelecidas, como na maioria das profissões, é necessário aos motoristas 

profissionais abrir mão de algumas coisas que são usuais em outras funções. Todavia, 

em contrapartida, existem benefícios a serem explorados pelo profissional que exerce 

tal função, como será demonstrado abaixo de forma mais abrangente.  

A primeira obrigação do motorista, e juntamente com ela um luxo para classe, 

vem com a CNH e maneira diferenciada com que ela é tratada em relação aos não 

remunerados.  
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Não é de conhecimento geral o fato de que todo motorista que exerce atividade 

remunerada tem o direito de participar do curso preventivo de reciclagem sem ter que 

entregar a carteira de habilitação ou mesmo cumprir a penalidade de suspensão do 

direito de dirigir. 

Tal medida vem justamente para beneficiar os condutores profissionais, já que 

a suspensão por acúmulo de 20 pontos passou a ser de seis meses. Por óbvio, tal 

medida ocorre para que a penalização não afete a sobrevivência do profissional, de 

forma essencialmente preventiva. Esse curso desde sua regulamentação traz consigo 

polêmicas. A primeira é sobre a quantidade de pontos que o condutor pode ter seu 

prontuário para poder participar do curso, já a segunda trata dos condutores que 

exercem atividade remunerada, (SILVA, 2012, p. 13). 

Só que para entender essas questões é necessária a análise do artigo 261 do 

Código de Trânsito Brasileiro, além do artigo 8º da Deliberação 163 do CONTRAN, 

que é justamente a que regulamentou o processo de suspensão do direito de dirigir.  

Inicialmente, o artigo 261 trata que a penalidade suspendendo o direito de dirigir 

será imposta nos seguintes casos: sempre que o condutor infrator atingir 20 pontos 

no período de 12 meses ou então por transgressão à norma estabelecida no Código 

cuja infração prevê, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de 

dirigir, a chamada suspensão direta do direito de dirigir. Já o artigo 5º, por sua vez, 

trata que o condutor que exerce atividade remunerada habilitado na categoria C, D ou 

E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no 

período de um ano, atingir 14 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN.  

No que tange à Deliberação 163, que regulamenta o curso de reciclagem 

preventiva, traz que, para fins de cumprimento do disposto no parágrafo 5º ao 7º do 

artigo 261, o condutor que, no período de 12 meses for autuado por infrações cuja 

soma atinge 14 pontos, poderá requerer junto a um órgão de registro do documento a 

participação do curso preventivo de reciclagem.  

Assim, não se faz necessário que o condutor atinja os 20 pontos pois a partir 

desse momento já é instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir. Assim, 

ainda que não tenha atingido os 14 pontos, pode o condutor participar do curso sem 

ter o seu direito de dirigir suspenso. Porém, é importante observar também o 

estabelecido no parágrafo primeiro do art. 261, que versa que o condutor que, 

possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 14 pontos no período de 12 
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meses, caso seja uma vez mais autuado dentro deste período de 12 meses e a soma 

dos pontos das infrações seja superior a 14 e não ultrapassa os 19 pontos.  

Nesse sentido, alguns advogados dos DETRAN e membros das JARIS já se 

posicionaram no aspecto de que o artigo 8º da Deliberação 63 seria ilegal e os 

DETRAN’s  não estariam obrigados a aceitar a presença de condutores infratores nos 

cursos preventivos que tivessem ultrapassado 14 pontos no seu prontuário, isso 

porque o artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu a quantia exata de 

14 pontos como sendo um requisito para a participação desse curso. 

Dessa forma, muito provavelmente, alguns DETRANS acabam por utilizar essa 

análise de que são 14 pontos exatos para proibir os condutores que tenham mais de 

14 pontos e menos de 20 de frequentar o curso preventivo. Todavia, essa proibição 

não vai ser levada em consideração se por acaso o condutor atingir 20 pontos e for 

penalizado com a suspensão do direito de dirigir.  

Imaginemos o seguinte: o motorista possuía 15 pontos e requisitou ao DETRAN 

participar do curso, recebendo negativa da autarquia por serem necessários 14 pontos 

exatos e, nesse caso, o condutor possui 15, um ponto. Entretanto, sendo atingidos 20 

pontos e instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir, não implica em 

alteração alguma a recorrência à JARI, pois o Código de Trânsito seria claro sobre a 

exatidão da pontuação. 

Há entendimento acerca do fato desse tipo de posicionamento ser, além de 

extremamente administrativista (voltado somente para o interesse do órgão de trânsito 

e não para o condutor que foi penalizado) não encontrar respaldo legal.  Tal posição 

justifica-se, primeiro, porque o artigo 261, ao estabelecer que o condutor que exerce 

atividade remunerada ao atingir 14 pontos poderá frequentar o curso preventivo de 

reciclagem, determinou uma quantidade mínima de pontos que originam esse direito 

ao condutor. Nesse caso já estaria implícita a quantidade máxima de 19 pontos para 

o curso de reciclagem, porque sendo atingidos 20 pontos, terá que ser instaurado o 

processo de suspensão do direito de dirigir. Assim sendo, entre os 14 e 19 pontos 

seria a mesma regra aplicada, pois a pontuação enunciada pelo legislador seria 

mínima, e não fixa. 

Ademais, não tendo o legislador previsto que os condutores que atingirem 15 a 

19 pontos estão impedidos de frequentar o curso preventivo, pode-se entender que 

não houve a exclusão desses. Dessa forma, podemos, por um lado, considerar injusta 
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a interpretação legal dos DETRAN’s apenas visando favorecimento próprio, devendo 

existir uma correta ponderação entre o interesse público e privado.  

Por último, é necessária a análise das normas segundo o princípio da finalidade 

da lei, devendo o texto legal ser interpretado e aplicado da forma que melhor garanta 

a realização do fim social ao qual se destina. Ou seja, não existe uma lei que não 

tenha uma finalidade.  

Cabe aqui um questionamento sobre a real vontade do legislador ao 

estabelecer a possibilidade de que condutores que exerçam atividade remunerada 

possam participar do curso de reciclagem preventiva ao atingir 14 pontos. Pode ser 

levantada a hipótese de desejo legislativo de que esses condutores, que são 

profissionais  e dependem da sua atividade para sobrevivência, não tivessem, ao 

atingir o limite de 20 pontos, o direito de dirigir suspenso por seis meses, preservando 

assim o direito fundamental e social ao exercício do trabalho garantido no artigo 5º 

inciso XIII e artigo 6º da Constituição Federal, (NASCIMENTO, 2012, p. 22). 

É possível observar, também a tentativa de manutenção das famílias que 

dependem do exercício desse trabalho remunerado por um dos seus membros, 

evitando assim que esse condutor  deixasse de auferir renda ou mesmo fosse demitido 

diante da impossibilidade de exercer seu ofício ou profissão por seis meses nos quais 

estaria suspenso o seu direito de dirigir.  

Fato é que, se o DETRAN a aplicar tal norma para quem tem 14 pontos, mas 

deixar de aplicar a mesma para quem tem 15 pontos, deixará de observar a finalidade 

da lei, que já foi anteriormente tratada. Por outro lado, a legislação acabou por trazer 

a previsão de que condutores habilitados apenas na categoria A e B não podem 

frequentar o curso preventivo, pois esse seria inerente apenas aos que estejam 

habilitados na categoria C, D ou E, e que exerça atividade remunerada, ou seja, houve 

a exclusão de parte dos condutores, ainda que exerçam a atividade remunerada.  

Então, classes profissionais com taxistas, mototaxistas, motoristas particulares 

choferes, motoristas de veículos leves de carga, motoristas do Uber, e uma infinidade 

de outras profissões que exercem atividade remunerada, estariam impedidas de 

frequentar o curso aqui em tela.  

Não há na lei de trânsito em qualquer outra lei nacional, restrições para que 

condutores habilitados na categoria A e na categoria B exerçam atividade remunerada 

podendo tais indivíduos, inclusive, incluir tal informação em sua carteira nacional de 

habilitação, de acordo com o artigo 147 já trata. Logo, não há que se falar em qualquer 
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restrição para que esses condutores participem do curso de reciclagem preventiva, 

bastando, para tanto, a comprovação do exercício de atividade remunerada.  

Em se tratando de deveres da classe, também há uma determinação do 

Conselho Nacional de Trânsito que obriga aos motoristas de transporte coletivo ou de 

cargas a passarem por exame toxicológico. O teste tem como função demonstrar se 

houve consumo de drogas nos últimos três meses para renovação e habilitação das 

carteiras com categorias C, D e E.  

A mudança é baseada na Lei nº 13.103 de 2015, que criou uma série de direitos 

e deveres para os motoristas. O exame seria capaz, portanto, de detectar se o 

motorista consumiu drogas até 90 dias antes, podendo, quem não obtiver o negativo 

no exame, pedir uma nova avaliação, e se ficar comprovado o uso de drogas o 

profissional precisará aguardar três meses para repetir o procedimento. Assim regula 

a lei:  

Art. 235-B. São deveres do motorista profissional: 
VII – submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de 
bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com ampla ciência do 
empregado. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto no inciso VI e a recusa do 
empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de 
droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII serão consideradas 
infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. 

 

Cumprir os prazos de entrega e evitar o cansaço ao volante são os principais 

motivos para que muitos motoristas consumam drogas. Desse modo, é possível 

observar que o objetivo do Conselho Nacional de Trânsito ao tornar obrigatório o 

exame toxicológico é combater tal prática, garantindo dessa forma a segurança dos 

profissionais e das demais pessoas que utilizam as rodovias diariamente.  

Os motoristas de transporte públicos, caminhoneiros, de vans escolares, entre 

outros, estão dentro dessa norma, dessa forma ela traz uma maior segurança para 

os próprios motoristas bem como para a sociedade ao atingir o transporte público. 

Todavia, há diversos questionamentos sobre o elevado valor dos exames, que 

acabaria por acarretar mais um ônus ao exercício da função.  

Não obstante, é preciso esclarecer o funcionamento do procedimento. Assim, 

sendo o exame obrigatório, ainda que incrimine a si próprio por saber do uso de 

entorpecentes, o profissional deve o realizar, pois é necessário para que possa o 

profissional exercer seu labor e realizar burocracias de praxe, tais quais renovação de 

habilitação. 
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Outro ponto a ser questionado está relacionado à onerosidade do exame, tendo 

em vista ser de alto custo. Dessa forma, atualmente, em se tratando de motorista 

autônomo, ele terá que custear esse valor, ao passo que no caso de o motorista 

devidamente empregado dever ter o custeio fornecido pelo empregador. Todavia, 

sendo o resultado positivo, a contraprova é de obrigação do motorista.  

Ainda há de se falar sobre a demanda dos laboratórios e clínicas para a 

realização dos exames, tendo em vista o grande número de trabalhadores presente 

nessa classe, não sendo, em alguns casos, o número de laboratórios que realizam 

tais exames suficientes, além de estarem em sua maioria localizados nos grandes 

centro urbanos, o que muitas vezes torna inviável a realização do exame por parte 

dos motorista, (BELMONTE, 2016, p. 17). 

É nítida a necessidade de maior credenciamento de laboratórios para que não 

haja déficit na realização do procedimento, devendo o Estado providenciar o 

atendimento à demanda e trazer à tona a real aplicação da lei.  

Destarte, não são incomuns os relatos  de casos em que o condutor de veículo 

de grande porte estava sob influência de algum tipo de efeitos análogos que 

pudessem gerar o risco da segurança e promover acidentes, dando tal 

obrigatoriedade um reforço na segurança a partir do momento em que o condutor, 

sabendo que pode ser flagrado e não ter o exame toxicológico em dia , pode vir a ter 

sanções previstas em lei.  

Nessa toada, a Lei nº 12.619 alterou a CLT, o Código de Trânsito Brasileiro e 

assim os direitos e deveres dos motoristas profissionais. Todavia, ainda há uma 

lentidão na adaptação à Lei nº 13.103/15. As mudanças mais significativas alteraram 

normas trabalhistas, como por exemplo a jornada de trabalho, que era de oito horas 

diárias, mas com a lei os caminhoneiros poderão trabalhar até 12 horas por dia, 

devendo as 4 horas extras estarem previstas em convenção ou acordo coletivo. 

Para além disso, alterou-se também o período máximo sem interrupção ao 

volante, de quatro para cinco horas e meia, no período de 24 horas de trabalho, 

devendo o motorista ter um descanso de 11 horas, que poderá ser fracionado (mas 

deve ser assegurado o descanso de oito horas ininterruptas), podendo ainda a jornada 

de trabalho ser de 12h por 36h, um regime de compensação, (SILVA, 2013, p. 8). 

De forma mais simples, a jornada está definida em oito horas diárias, 

prorrogáveis por mais duas, e se acordado com o sindicato, ainda mais duas, ou seja, 

no máximo 12 horas de jornada diária. Deve-se ressaltar, porém, que o motorista além 
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de não poder dirigir por mais do que cinco horas e meias consecutivas, em um período 

de seis horas ele deve ter ao menos meia hora de descanso para justamente evitar a 

direção excessiva, o sono e, consequentemente, os acidentes nas estradas. 

A lei 13.103/2015 estabelece uma norma geral de que só os empregadores 

com mais de dez empregados que estão obrigados a controlar o horário de seus 

funcionários. Todavia, aos empregados motoristas isso não se aplica, sob pena do 

empregador não só pagar caro por impelir tal obrigação ao seu empregado, como 

também sofrer fiscalizações que podem implicar em multas vultosas. Além das 

alterações relativas ao exercício da profissão a Lei também atribui aos contratantes 

dos fretes as multas por excesso de peso e trouxe que caminhões sem carga não 

precisam pagar nos pedágios valor equivalente aos eixos que estiverem suspensos, 

já no dia a dia os motoristas estão mesmo se adaptando à norma, (MORAES, 2015 p. 

7). 

Deve-se destacar, porém que, apesar de constituir de uma profissão muito 

antiga, tal regulamentação é bem recente, tendo vindo com a Lei 12.619 no ano de 

2012, o que acabou gerando uma série de questionamentos e praticamente uma 

convulsão social, com mudança muito brusca na forma de se trabalhar e nas regras 

implantadas a categoria. Assim, tendo sido rediscutida a nível de legislação, veio à 

tona a Lei nº 13.103, no ano de 2015, que buscou corrigir alguns hiatos da antiga 

legislação.  

Um grande questionamento é falta de um de um local para receber esses 

motoristas após o período de jornada de trabalho. Já ocorria por parte do governo 

certo incentivo para que as grandes redes aumentassem seus pátios, promovendo 

locais realmente de descanso com segurança, o que já acontecia de certa forma. 

Entretanto, é importante ampliar, pois há ainda grande ocorrência nos principais eixos 

rodoviários, sendo alguns eixos mais difíceis, em viagens longas como norte/nordeste, 

extremo sul, ficando os motoristas com dificuldade de encontrar tais locais. A 

legislação abrange os motoristas autônomos, empregados que trabalham nos trechos 

rodoviários com o transporte de carga, e transporte de passageiros. 

Houve um alargamento da possibilidade de horas de trabalho, o que gerou um 

conforto. Entretanto, é possível notar que a categoria dos autônomos ainda é muito 

relutante em cumprir essa legislação, por outro lado, nas empresas, há procura pela 

adequação e seguimento do estabelecido pela lei.  
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Em relação à fiscalização, há certas falhas, principalmente tendo em vista o 

volume de caminhões, mas existem técnicas que podem ter um resultado maior para 

a segurança, como por exemplo a percepção do horário no qual acontecem a maioria 

dos acidentes, buscando estatísticas que analisem também as peculiaridades 

inerentes ao horário noturno, que é quando fisiologicamente o corpo está mais 

cansado e com sono.  

No que tange à fiscalização, esta é simplificada, ocorrendo através da 

abordagem que verifica o tacógrafo, que é obrigatório para a classe, e nele consta 

quanto tempo o motorista está dirigindo ininterruptamente e quantas paradas realizou, 

devendo o aparelho estar constantemente ligado. 

Seguindo essa premissa exposta, podemos explorar uma espécie de categoria 

necessária para direitos e deveres dos trabalhadores em geral, existindo direitos 

sociais que estão diretamente escritos em normas e visam assegurar melhorias para 

a classe. 

Desse modo, a Lei nº 13.103/2015 enumera e assegura aos motoristas 

profissionais com vínculo empregatício os direitos sociais previstos nos arts. 2º, I a V, 

e 3º. Tais direitos são o 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 do setembro de 1997 - Lei de Trânsito 

Brasileiro, normatizados pelo Conselho Brasileiro de Trânsito - Contran, em 

cooperação com este Domínio Público; atendimento profilático, terapêutico, 

reabilitador, em especial em relação às enfermidades de que mais os acometam, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS; proteção do Estado contra ações 

criminosas que lhes sejam dirigidas no exercício da profissão; serviços especializados 

de medicina ocupacional, prestados por entes públicos ou privados à sua alternativa . 

Além disso, são direitos a irresponsabilidade, perante o patrão, por risco 

patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do 

motorista, nesses acontecimentos mediante comprovação, no cumprimento de as 

suas funções; Jornada de trabalho controlada e registrada da forma fidedigna 

mediante anotação em diário do bordo, papeleta ou ficha de produção externo, ou 

sistema e meios  eletrônicos instalados nos veículos, a arregaço do patrão; Benefício 

de seguro de contratação obrigatória assegurado e custeado pelo empregador, 

destinado à cobertura de morte conterrâneo, morte por desgraça, invalidez completa 

ou parcial decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral referentes às suas 
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atividades, pelo valor mínimo correspondente a 10 vezes o chão salarial de sua 

categoria ou valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho e; 

Pleno atendimento aos dependentes de substâncias psicoativas 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. 

Tais direitos podem ser exigidos pelos meios próprios junto ao empregador ou perante 

o Estado. 

 Contudo, o que pode realmente mudar essa postura pessoal dos profissionais 

é educação para o trânsito, além do investimento na conscientização, pois há ainda 

diversos motoristas que defendem, por exemplo, o uso de “rebite”1, como uma 

possível ajuda para que fiquem alertas durante determinado período, todavia, ao fim 

do efeito há sonolência. 

Apesar da necessidade de campanhas educativas, não é possível observar 

grandes investimentos das autoridades com essa preocupação, somando-se a isso a 

impunidade que acaba por fortalecer o descaso que, por diversas vezes, acaba se 

mostrando cultura.  

 

 

  

 

1 Rebite é uma droga derivada de anfetaminas, cujo principal objetivo é deixar o usuário mais tempo 
acordado. 
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2. QUEM SÃO OS NOVOS MOTORISTAS? 

2.1. O QUE É E QUEM SÃO OS NOVOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS 

 

Na Lei Federal nº 13.103/15, que regulamenta o exercício da profissão de 

motorista consta que motoristas profissionais são os condutores de veículos 

automotores cuja direção exija formação profissional. O doutrinador Navarro (1962, p. 

147), conceitua e diferencia o motorista profissional do não profissional, relatando: 

 

[...] profissional é a atividade desempenhada de modo ordenado e 
direcionada a terceiros, com a característica da habitualidade. Por outro lado, 
não profissional é a atividade dirigida à própria pessoa que a prática, em 
benefício próprio. 

 

Para Nascimento (2013, p. 28), “O profissional é o homem que exerce uma 

profissão. [...]”. Assim, pode-se perceber que em qualquer categoria da Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH (Brasil, 1988) existem motoristas profissionais das 

seguintes categorias: 

• Categoria A: moto frete e mototáxi, que são aqueles condutores de 

motocicletas que exercem atividade remunerada entregando mercadorias ou levando 

passageiros. Essa categoria profissional foi regulamentada através da Lei Federal nº 

12.009 de julho de 2009; 

• Categoria B: taxista, uma classe que foi regulamentada pela Lei Federal 

nº 12.468 de agosto de 2011. Chofer, Condutor de turistas, motorista de carro forte, 

motorista vigilante, motorista segurança; 

• Categoria C: motoristas de caminhões (caminhoneiros), regulamentado 

pela Lei Federal 13.103 de março de 2015; 

• Categoria D: motoristas de ônibus, profissional também regulamentado 

pela 13.103/15, além de motoristas de ambulâncias; 

• Categoria E: motoristas de carreta (carreteiros), profissional também 

regulamentado pela Lei nº 13.103/15.  

Percebemos que em todas as categorias existem motoristas profissionais. 

Assim, resta claro que é ilógica a não exigência de exame toxicológico para todas as 

categorias, todavia, a legislação apenas exige nas categorias de habilitação C, D e E, 

conforme apontado. 
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Nessa vertente, junto com a atualização cotidiana que vivemos em mundo 

tecnológico em que as facilidades e acessibilidades se tornam cada vez em maior 

quantidade, os motoristas profissionais também não fogem desse tema.  

É claro que isso atinge todas as categorias profissionais, com caminhões mais 

confortáveis, até táxis mais econômicos, mas nessa aqui concentraremos a 

explanação sobre os chamados motoristas de aplicativos, tendo sido pioneiro nesse 

segmento o aplicativo UBER. 

O processamento é simples, ocorre através do aplicativo, onde os usuários e 

profissionais usufruem por meio de smartphones, criando um cadastro e ativando o 

GPS no seu aparelho. Para os motoristas ainda é preciso passar por um processo 

mais burocrático, onde é analisado sua CNH, havendo a necessidade de estar 

configurada na prateleira de remunerada, ou seja, aqueles que dependem do uso 

dela para gerir renda, além de não possuir infrações graves e por fim possuir ou 

alugar um veículo que não seja mais de 5 anos de fabricação, para assim ser 

aprovado e poder gerir um trabalho autônomo. 

O aplicativo Uber trouxe, nos países onde foi adotado, vários questionamentos 

acerca de sua possibilidade de utilização. Alguns países não aceitaram sua 

introdução em seu território, tendo em vista os lobbies formados pelos taxistas contra 

este novo meio de locomoção, motivados por interesses econômicos (perda de 

mercado). Ocorre tal fato, por exemplo, em Londres, local que, até a atualidade, 

enfrenta certa resistência por parte dos proprietários de minicabs 122. Em outros 

países, como nos EUA (Estados Unidos da América), a motivação para a não 

aceitação do Uber foi o temor pela segurança dos passageiros, que estariam 

vulneráveis, face às facilidades de adesão como motorista no Uber e à falta de 

regulamentação da atividade em vários países. Houve casos de denúncias por 

estupro em Dallas, Atlanta, Boston, Chicago, Orlando, dentre outros Estados 

(RIBEIRO, 2015, p. 57). 

No Brasil o Uber foi lançado em 2014, na cidade do Rio de Janeiro, tendo 

alcançado atualmente avanço ns cidades do interior, estando em constante 

expansão. Todas as cidades do Brasil em que o Uber está em funcionamento 

enfrentam protestos dos taxistas, os quais alegam o exercício ilegal da profissão 

pelos colaboradores (motoristas) do Uber. Dessa forma Clayton Reis (2017, p. 23) 

 

2 Minicabs são microtáxis que circulam nas ruas de Londres. 
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inclui abaixo alguns argumentos que são recorrentes sobre essa profissão em 

específico e a não aceitação do funcionamento do aplicativo Uber no Brasil pelos 

taxistas. Seriam eles: 

 

a) Os motoristas do Uber estariam violando a legislação nacional que 
regulamenta o exercício da profissão (Lei nº 12.468/2011): Os taxistas, 
pessoalmente e através dos sindicatos espalhados em todo o país, protestam 
sob o argumento de que os colaboradores estariam exercendo ilegalmente a 
atividade dos taxistas, infringindo, assim, o artigo 2º da Lei nº 12.468/20114, 
o qual prevê vários requisitos para que o motorista exerça o transporte público 
individual remunerado. 
b) Os colaboradores do Uber estariam violando a Lei das Contravenções 
Penais (Lei nº 3.688/1941): Alguns taxistas e sindicatos alegam que os 
motoristas do Uber violam o artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, pelo 
exercício ilegal da profissão ou atividade, em face da Lei 12.468/2011, que já 
regulamentou a profissão dos taxistas. 
c) Motivação Econômica: Alegam que Existem donos de empresas de táxis 
que possuem dezenas de placas as quais são alugadas por até 2 mil reais 
por mês. Com a chegada do aplicativo, esses locatários das placas poderiam 
rescindir as locações de carros (táxis) e passariam a atuar como 
colaboradores do Uber, sem necessidade mais de pagamento daquele valor 
aos proprietários dos carros. 
d) Os motoristas do Uber exerceriam Concorrência Desleal: Outro argumento 
levantado pelos taxistas é que os motoristas do Uber estariam incidindo em 
uma concorrência desleal, pois, para operar um táxi, o motorista precisa 
preencher vários requisitos, tais como conseguir alvará, licença especial 
emitida pelas prefeituras das cidades. Conseguir uma permissão dessas 
envolve boa dose de burocracia e investimento. Sob esse argumento, A 
Câmara dos Deputados entrou com uma representação junto ao CADE 
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), solicitando a instauração de 
inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica 
contra o aplicativo Uber (Inquérito Administrativo nº 08700.010960/2015-97).  

 

Por outro lado, é nítido que existem alguns beneficios tanto para a sociedade 

quanto para os trabalhadores com a atuação dessa classe trabalhadora em plena 

forma, de modo que é importante o apontamento dos pontos positivos levantados por 

uma outra corrente. Tais sejam: 

 

a) Liberdade de Escolha: A empresa Uber defende a tese de que cabe ao 
usuário o direito de escolher livremente o meio de locomoção que deseja 
utilizar, não cabendo ao Estado intervir nesta seara. 
b) A Proibição do Funcionamento do Uber Fere o Princípio da Legalidade: Os 
defensores do Uber entendem que a ação do Estado de proibir o Uber no 
Brasil viola o princípio da legalidade, consagrado no artigo 5º, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, segundo o qual “Ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”  Já que não 
existe nenhuma lei regulamentando e/ou proibindo o exercício da profissão. 
c) A Proibição do Funcionamento do Uber Fere o Princípio da Livre Iniciativa, 
da Propriedade Privada e da Livre Concorrência: Entendem, ainda, seus 
defensores, que a proibição do Uber viola o princípio da livre iniciativa, da 
propriedade privada e da livre concorrência, todos previstos no artigo 170, 
caput, inciso II e inciso IV, respectivamente, da Constituição Federal de 1988. 
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d) A Proibição do Funcionamento do Uber Fere o Direito Fundamental ao 
Livre Exercício Profissional: Os colaboradores do Uber alegam, ainda, que a 
proibição de funcionamento do Uber viola o direito fundamental ao livre 
exercício profissional, previsto no Inciso XIII do Art. 5°8 da Magna Carta. Por 
não existir lei federal disciplinando a atividade, argumentam que os motoristas 
(colaboradores) do Uber não poderiam ser impedidos de exercer esta 
profissão, já que amparados pela Constituição. 
e) A Proibição do Funcionamento do Uber Fere o Princípio da Liberdade do 
Exercício de Atividade Econômica: Os defensores do Uber alegam, também, 
que a proibição do Uber implica na violação do parágrafo único, do artigo 170 
da CF/88, o qual consagra que “É assegurado a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei”.  
 

Contudo, ainda que inexistente lei federal dispondo sobre a regulamentação do 

transporte privado remunerado individual, a partir de provedores de rede de 

compartilhamento, isso não o torna ilegal ou clandestino (NICOLADELI, 2000, p. 33), 

ex vis do princípio da legalidade. Não cabe ao Estado restringir a liberdade profissional 

senão em virtude de Lei, tendo em vista os princípios constitucionais da livre iniciativa, 

o livre exercício de qualquer atividade econômica, da livre concorrência e da 

legalidade. Neste sentido, Barroso (2001, p. 189-190), verbis: 

 

O princípio da livre iniciativa, por sua vez, pode ser decomposto em alguns 
elementos que lhe dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto 
constitucional. Pressupõe ele, em primeiro lugar, a existência de propriedade 
privada, isto é, de apropriação particular dos bens e dos meios de produção 
(CF, arts. 5º, XXII e 170, II). De parte isto, integra, igualmente, o núcleo da 
idéia de livre iniciativa a liberdade de empresa, conceito materializado no 
parágrafo único do artigo 170, que assegura a todos o livre exercício de 
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos 
casos previstos em lei. Em terceiro lugar situa-se a livre concorrência, lastro 
para a faculdade de o empreendedor estabelecer os preços, que ão de ser 
determinados pelo mercado, em ambiente competitivo (CF, art. 170, IV). Por 
fim, é da essência do regime de livre iniciativa a liberdade de contratar, 
decorrência lógica do princípio da legalidade, fundamento das demais 
liberdades, pelo qual ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II). 

 

2.2.  JORNADA DE TRABALHO DO MOTORISTA PROFISSIONAL 

 

No direito do trabalho, existem três formas de tempo de trabalho que estão 

incluídas dentro da jornada de trabalho, podemos incluir o tempo real de trabalho, 

quando o motorista está efetivamente dirigindo, o tempo de espera, também 

identificado como tempo que o motorista fica a disposição do empregador, e por fim o 

tempo de deslocamento, tendo em vista que em alguns casos esse pode ser alto. 
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Em relação ao tempo de efetivo trabalho, "exclui-se do cálculo da jornada todo 

e qualquer lapso temporal que não consista em direta transferência de força de 

trabalho em benéfico do empregador." (DELGADO, 2015, p. 1028) 

No que tange ao tempo de espera do profissional, podemos destacar o art. 4º 

da CLT: "considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja 

à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição 

especial expressamente consignada." Existe nessa classe uma frequência de espera 

em pátios gigantes, onde se encontram muitos veículos a espera da ordem de quem 

encomendou para poder pegar ou descarregar a carga, por exemplo. 

Em relação ao tempo de deslocamento, a reforma trabalhista já trouxe 

mudanças com indícios que em determinadas classes trabalhadoras deve ser tratado 

de forma diferente, um exemplo é essa, muito desses profissionais utilizam seu próprio 

veiculo para se locomover de uma cidade pra outra apenas para estar disponível ao 

empregador, ou seja, um exemplo clássico de deslocamento, e com distancia elevada 

e muitas vezes utilizando seu próprio veículo, o que não é remunerado. 

Conforme trata a Consolidação das Leis do Trabalho, a jornada de trabalho do 

motorista profissional deve ser de 8 horas, admitindo-se a prorrogação por até 2 horas 

extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 

horas extraordinárias (art. 235-C, caput, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 

13.103/2015). Um conceito especial no que se refere à jornada de trabalho, 

(DELGADO, 2014, p. 54): 

 

Jornada de trabalho é o lapso temporal diário em que o empregado se coloca 
à disposição do empregador em virtude do respectivo contrato. É, desse 
modo, a medida principal do tempo diário de disponibilidade do obreiro em 
face de seu empregador como resultado do cumprimento do contrato de 
trabalho que os vincula. 

 

Como na maioria do regramento vigente para a categoria, existem condições 

especiais que estão sempre expostas conforme a redação do texto legal. A norma 

trata que durante as viagens de longa distância, em situações excepcionais de 

inobservância justificada do limite de jornada, devidamente registrada e desde que 

não comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do 

motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o 

veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino, o que sobrevier antes (§ 6º do 

art. 235-D da CLT). 
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Existe aqui uma situação em que o motorista profissional fica à mercê da lei, 

em relação ao controle de jornada, existindo um aparelho que controla todos os 

movimentos do instrumento de trabalho do motorista. Devemos observar que, em se 

tratando de uma ferramenta, muitas vezes é falha, e com isso, tratando-se de trabalho 

que por sua própria natureza é executado fora do estabelecimento patronal, muitas 

vezes marcado por percursos de longas distâncias, consideradas as ferramentas de 

que se dispunha, a impossibilidade efetiva de controle por meio do tacógrafo, 

isoladamente considerado, levou a jurisprudência majoritária a estabelecer, por meio 

da OJ nº 332 da SBDI-1 do TST:  

 

Motorista. Horas extras. Atividade externa. Controle de jornada por tacógrafo. 
Resolução nº 816/86 do Contran. 
O tacógrafo, por si só, sem a existência de outros elementos, não serve para 
controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa. 
(DJ 09.12.03)  

 

Para maior conhecimento, considera-se viagem de longa distâncias aquelas 

com distâncias maiores para o tempo de 24 horas, ou seja, aquelas em que o 

motorista fica fora da matriz da empresa por tempo superior ao estipulado (24h). 

Dessa forma cria-se regulamentação especial para as viagens de longa 

distância com duração superior a sete dias, dentre as principais: fracionamento do 

intervalo do repouso semanal em dois períodos, sendo um de no mínimo 30h 

ininterruptas, a ser gozado em continuidade a um período de repouso diário, usufruído 

quando do retorno da viagem; cumulatividade de descansos semanais em viagens de 

longa distância, superiores a sete dias, limitado ao número de três descansos 

consecutivos, (DIAS, 2018, p. 24). 

Cabe ressaltar que, havendo condições adequadas para o descanso do 

motorista, está autorizado o gozo do intervalo interjonadas na cabine de veículo em 

movimento, ou mesmo em outras condições não previstas em lei, não sendo 

considerado como de descanso o tempo que o motorista utiliza no acompanhamento 

do veículo transportado por qualquer meio onde siga embarcado, desde que o veículo 

disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo do 

intervalo de onze horas. 

Além disso, é garantido também ao motorista em regime de revezamento um 

repouso diário de seis horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou 

na cabine se houver leito, com o veículo parado. 
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Conforme Aline Monteiro de Barros (2016, p. 46) trata, o objetivo das normas 

sobre a duração do trabalho é tutelar a integridade física do obreiro, evitando seu 

cansaço. Todavia, é possível o levantamento de questionamento sobre a real evitação 

dessa possível fadiga através da permissão de doze horas ou mais de trabalho. Neste 

sentido a doutrinadora preconiza que: 

 

[...] as longas jornadas de trabalho têm sido apontadas como fato gerador do 
estresse, porque resultam em um grande desgaste para o organismo. O 
estresse, por sua vez, poderá ser responsável por enfermidades coronárias 
e úlceras, as quais estão relacionadas também com a natureza da atividade, 
com o ambiente de trabalho e com fatores genéticos. A par do desgaste para 
o organismo, o estresse é responsável ainda pelo absenteísmo, pela rotação 
de mão de obra e por acidentes de trabalho (BARROS, 2016, p. 46) 

 

Desta forma, o excesso de horas de trabalho positivado em lei, é considerado 

uma das grandes causas dos acidentes envolvendo veículos automotores. CODO 

(2015, p. 62) descreve que: 

Pesquisas de campo e exames realizados espontaneamente por motoristas 
profissionais indicam que praticamente 50% dos caminhoneiros usam ou 
usaram, em algum momento, anfetaminas e outros tipos de droga para 
suportar as longas jornadas. 

 

As normas contidas na Lei nº 13.103/2015, que estabelece regras sobre tempo 

de direção, tempo de espera, tempo de reserva e tempo de descanso, com a 

normatização dos intervalos intrajornada, entre jornadas e Inter semanais, vêm 

confirmar a nova diretriz relacionada não apenas à possibilidade de controle, mas à 

sua necessidade, ainda que à distância, para efeito de verificação do cumprimento da 

legislação trabalhista e adequação às normas de trânsito. 

Pelo art. 235-C, § 1º, da CLT, com a nova redação dada pela Lei nº 

13.103/2015, “será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver 

à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e 

descanso e o tempo de espera”. 

Ocorre que o tempo de trabalho efetivo ou líquido não se confunde com o tempo 

de serviço. Embora a lei trabalhista considere como de serviço efetivo todo o tempo 

em que o empregado está à disposição do empregador (art. 4º da CLT), por exceção 

nele estão incluídos os períodos de interrupção do contrato: entre outros, descansos 

semanais remunerados, férias anuais e afastamento do trabalho por até 15 dias em 

virtude de auxílio-doença ou acidente do trabalho. 
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Dissertando mais sobre o repouso semanal, existe direitos constitucionais a 

serem respeitados, tendo em vista a singularidade da profissão (COELHO, 2016, p. 

147): 

Como todo trabalhador brasileiro, o motorista tem constitucionalmente 
assegurado o direito ao repouso semanal remunerado (art. 7º, XV, da 
Constituição Federal). Existem, porém, situações excepcionais que 
impossibilitam a fruição desse direito. Lembre-se, como exemplo, a situação 
dos embarcados e dos mergulhadores de água profunda. A 
excepcionalidade, porém, deverá ser cumprimente justificada por motivo 
ponderoso. 

 

A garantia constitucional, porém, não poderá ser afastada por mera 

conveniência do empregador. Claro que em viagens de longa distância poderão 

ocorrer situações imprevistas (como acidentes, problemas mecânicos ou problemas 

burocráticos durante a fiscalização) que justifiquem a postergação do repouso 

semanal. O que não se concebe é interpretar a norma legal de modo a considerá-la 

uma autorização genérica de cumulação injustificada de repousos. Tereza e Daniel 

Gemignani (2014, p. 89) lembram, por exemplo, que “o encadeamento de viagens 

seguidas não é permitido pela mens legis, salvo se essa condição houver sido prevista 

anteriormente à partida do ponto de origem”. 

Sendo assim, tem-se que a prorrogação da jornada em mais 4 horas, o que 

provocaria uma jornada de 12 horas diárias, resulta em verdadeira 

inconstitucionalidade, além de estimular doenças profissionais e acidentes colocando 

em risco tanto a vida do profissional como a de terceiros inocentes. 

Nesse sentido, nota-se uma afronta a Constituição Federal, na alteração do 

texto da lei, para exemplo destaca-se o artigo 234-C da CLT, redação determinada 

pela lei n. 12. 619/2012, que assim dispõe: 

 

A jornada diária de trabalho do motorista profissional será a estabelecida na 
Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou convenção 
coletiva de trabalho. § 1° Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por 
até 2 (duas) horas extraordinárias. § 2º Será considerado como trabalho 
efetivo o tempo que o motorista estiver a disposição do empregador, 
excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. 

 

Por outro lado, a Lei 13.103/2015, no mesmo artigo traz a seguinte redação: 

 
A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, 
admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, 
mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas 
extraordinárias. § 1º Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que 
o motorista empregado estiver a disposição do empregador, excluídos os 
intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. 



33 

 

 

A nova Lei n. 13.103/2015, ao permitir em seu texto a prorrogação da jornada 

de trabalho por quatro horas diárias por convenção ou acordo coletivo, retira o direito 

do trabalhador em recuperar as suas energias, assim como exercer atividades de seus 

interesses, fora da jornada de trabalho, e, principalmente, tal permissão põe em risco 

todos os usuários de vias, pelo fato do trabalhador se encontrar em estado de fadiga 

pela prolongada jornada de trabalho. Ademais, cabe destacar que tal lei, fruto de 

interesses econômicos, beneficia ainda mais o empregador no fato de o mesmo não 

precisar contratar mais empregados para o cumprimento das funções empresariais. 

Por fim, a antiga Lei 12.619/12 trouxe a possibilidade de ser realizada a jornada 

12X36 desde que cumprisse os requisitos necessários para tanto. Com a chegada da 

Lei 13.103/2015 houve alteração na antiga redação do artigo 235-F o qual regia a 

jornada 12x36. O novo preceito normativo manteve a possibilidade dessa jornada, no 

entanto, excluiu os requisitos que nela eram exigidos. 

No que tange aos motoristas profissionais, tal disposição apresenta-se um tanto 

desarrazoada tendo em vista que ao exercer viagens de longa distância, após as 12 

horas trabalhadas não existe a possibilidade de regressar para sua residência nas 

próximas 36 horas destinadas ao descanso. Além do mais, como já mencionado o 

expediente de um motorista profissional é agitado sendo impossível manter o nível de 

atenção conveniente para a atividade durante 12 horas de serviço, o que proporciona 

o aumento do número de acidentes, em virtude de afetar a higidez física e mental do 

trabalhador. 

Por fim, importante ressaltar que o acordo ou convenção coletiva de trabalho 

que estipular a protelação da jornada de oito horas de trabalho necessita de aprovação 

prévia de autoridade competente, conforme disciplina o artigo 60 da CLT. No mais, a 

jornada 12h x 36h não exclui o motorista do cumprimento dos períodos para descanso 

e refeição, sendo possível apenas a adoção deste sistema de jornada em casos 

excepcionais e deve obedecer a um período de duração. 

Podemos ainda nesse sentido, trazer algumas situações em que se aplica o 

instituto da jornada de trabalho, nessa classe ela se torna mais incisiva, desse modo 

a jornada de trabalho deve respeitar três limites associados a capacidade humana, 

sendo os biológicos, sociais e econômicos. Biológicos, pois, o ser humano necessita 

de descanso e a jornada deve estar de acordo com a estipulada para que haja 

cansaço para o empregador, Sociais, pois, a jornada de trabalho deve possibilitar a 

harmonia e o convívio familiar do empregado, já que o ser humano é propício a vida 
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social e Econômica, pois, a limitação da jornada de trabalho e a necessidade 

empresarial, faz com que se abra mais oportunidade de emprego, na qual a empresa 

com necessidade e limitada pela jornada, contrate outro empregado. Sendo assim, 

dada a sua relevância, a jornada de trabalho é o tema mais debatido pela doutrina 

trabalhista, certamente pelo razão de que o trabalhador na jornada de trabalho utiliza-

se de seu tempo de vida para o empregador, ou seja, é uma troca, na qual o 

empregado vende a sua vida em troca do seu salário para sobrevivência de sua 

família. 
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3. FLEXIBILIZAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

3.1.  DEFINIÇÃO E A NOVA REGULAMENTAÇÃO 

 

Robortella (1994, p. 12) ensina que a Flexibilização é “o instrumento de política 

social caracterizado pela adaptação constante das normas jurídicas à realidade 

econômica, social e institucional, mediante intensa participação de trabalhadores e 

empresário, para eficaz regulação do mercado de trabalho, tendo como objetivos o 

desenvolvimento econômico e o progresso social”. 

Já Martins (2015) define que Flexibilização é a “capacidade de renúncia a 

determinados costumes e de adaptação a novas situações”. O autor também é de 

posição que: 

Prefiro dizer que a flexibilização das condições de trabalho é o conjunto de 
regras que tem por objetivo instituir mecanismos tendentes a compatibilizar 
as mudanças de ordem econômica, tecnológica, política ou social existentes 
na relação entre o capital e o trabalho. Conjunto porque forma um todo 
organizado, um sistema para o fim de estabelecer mecanismos para 
compatibilizar as regras de Direito do Trabalho com as mudanças, isto é, uma 
reunião de medidas bisando flexibilizar as relações trabalhistas (MARTINS, 
2015, p. 25). 

 

Nesse sentindo, flexibilizar significa tornar flexível, maleável. Levando esta 

conceituação para seara trabalhista, a flexibilização do direito do trabalho se resulta 

na flexibilidade ou mitigação de sua rigidez, haja vista a existência de novas condições 

das relações de trabalho a partir de modificações econômicas e sociais que 

prescindem relativização dos direitos trabalhistas, reduzindo ou, até mesmo suprindo 

vantagens concedidas aos trabalhadores para estabilidade da economia.  

A flexibilidade consiste na hipótese das partes envolvidas pelo contrato para 

elaborarem acordos, estabelecendo limites, regras, criando direitos quais, a partir de 

então, regerão esta relação, a todos os momentos se observado os Limites 

constitucionais e trabalhistas vigentes. De acordo com Nascimento (2003, p. 46) “a 

flexibilização no direito do trabalho é o afastamento da rigidez de várias leis para 

admitir, diante de situação que estes exijam elevado disponibilidade de partes para 

transformar ou atenuar os seus comandos”. 

Alguns consideram a flexibilização das normas trabalhistas um meio de reduzir 

o desemprego, entretanto, outros a consideram uma maneira de destruição vagarosa 

de tudo o de que os trabalhadores conseguiram, dentre direitos e garantias, ao longo 

de séculos de batalhas e reivindicações. 
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Flexibilizar vem a ser a oportunidade do conservar livre uma repetida 

possibilidade de negociação usando os trabalhadores, alterando as condições de 

laboração então dispostas para uma ou outra, que melhor adeque os contratos ao 

atual ensejo econômico. 

Em se tratando de saúde e segurança da classe, Francisco Trillo (2010, p. 30), 

relata que a relação entre tempo de trabalho e o lucro empresarial é responsável pela 

essência do processo de produção capitalista. Com isso "a demanda empresarial pelo 

maior tempo de trabalho possível, tem incidido na normatização do tempo de trabalho 

fazer aparecer limites oponíveis a função reguladora deste". A busca pelo lucro 

incessante se traduz em jornadas de trabalho extraordinárias ao motorista 

profissional, como em movimentos ao longo da historia pode-se notar a 

regulamentação do tempo de trabalho sempre buscando base trabalhos comuns e 

essenciais, tentando sempre se equiparar, com o objetivo fundamental a busca a 

proteção a saúde e segurança da classe. 

Nos dias atuais, se observarmos os fundamentos jurídicos que trazem a 

limitação da jornada de trabalho podemos chegar a motivos fundamentais para isso, 

como dita Arnaldo Süssekind (1997, p. 774):  

 

a) De natureza biológica, pois que visa combater os problemas 
psicofisiológicos oriundos da fadiga e da excessiva racionalização do serviço. 
b) De caráter social, pois que possibilita ao trabalhador viver como ser 
humano, na coletividade à qual pertence, gozando dos prazeres materiais e 
espirituais criados. 
c) De índole econômica, porquanto restringe o desemprego e acarreta, 
pelo combate a fadiga, um rendimento superior na execução do trabalho. 

 

Dessa forma, associa-se toda essa esfera de saúde e segurança, não se pode 

citar uma e deixar a outra de lado, todos os fatores que afetam a saúde do trabalhador 

diretamente pode afetar a segurança, tendo em vista que é necessário uma saúde em 

plena forma física para poder exercer a função, ou seja, elas andam lado a lado, e 

isso é demonstrado na nova regulamentação da classe, que trouxe limites justamente 

para respeitar esses esse limites que a classe encontra no dia a dia. 

A limitação da jornada extraordinária afeta diretamente a rigidez física e mental 

dos trabalhadores, questões amparadas pelos direitos humanos fundamentais à 

saúde (art. 6º da CF/88) e à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII, da CF/88). 
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Apesar dessa regulamentação, hoje vivemos em um mundo globalizado onde 

a informação chega rápido, e é nesse sentido que sabemos muitos estudos 

relacionado a saúde, e o principal que podemos traduzir para esse contexto diz 

respeito a fadiga, o esforço exagerado seja físico ou mental, por horas prolongadas 

traz esse mal, causa exaustão, e esse serviço prestado pela classe jamais deve se 

submeter a esse extremo. E é dessa forma que podemos relacionar as altas jornadas 

de trabalho com a saúde e segurança do trabalhador. 

 

3.2.  DO PERÍODO DE DESCANSO, TEMPO DE ESPERA E INTERVALOS 

 

A contar do período em que o empregado se coloca à disposição do 

empregador em decorrência do contrato de trabalho ou em razão de qualquer outra 

perspectiva, inevitavelmente nos leva a análise dos períodos de descanso. Mauricio 

Godinho Delgado classifica os períodos de descanso como (2015, p. 128): 

 

[...] lapsos temporais regulares, remunerados ou não, situados intra ou 
intermódulos diários, semanais ou anuais do período de labor, em que o 
empregado pode sustar a prestação de serviços e sua disponibilidade perante 
o empregador, com o objetivo de recuperação e implementação de suas 
energias ou de sua inserção familiar, comunitária e política. 

 

A vigente Lei nº 13.103/2015 operou alterações em relação aos períodos de 

descanso dos motoristas profissionais. Tais períodos não são computados na jornada 

de trabalho, somente sendo considerado trabalho efetivo os períodos em que o 

empregado estiver sob disposição do empregador, excluindo-se, portanto, os períodos 

para descanso, repouso, refeição e do tempo de espera, conforme expõe o artigo 235-

C da Lei nº 13.103/2015. 

Essencialmente é possível destacar quatro espécies de intervalos, que em 

seguida serão observados de maneira separada. Assim, tem-se: a) intervalo de 30 

minutos do tempo de direção a cada quatro horas, no caso de motorista profissional 

que exerça o transporte de passageiros ou cinco horas e trinta minutos, no caso de 

motorista profissional que exerça o transporte de cargas; b) intervalo com mínimo de 

uma hora para refeição (intervalo intrajornada); c) descanso diário de 11 horas entre 

as jornadas de trabalho (intervalo interjornada); e d) descanso semanal de 24 horas. 

Em viagens de longa distância terá duração total de 35 horas sendo 24 horas mais 11 

horas. 
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Para relacionar um pouco a legislação nesse ponto, Abreu e pires (2015, p. 15) 

"A Lei não esclarece quais são as condições adequadas para que o motorista possa 

usufruir do repouso semanal quando estiver fora da base da empresa, com possível 

disposição por acordo coletivo ou convenção do trabalho, respeitadas normas do MTE 

e da ANTT, já que o descanso também terá de atender regras do CTB." 

Desta feita, sabendo que os intervalos que são de suma importância na saúde 

e assim na continuidade do labor, e de sua diferença em relação ao descanso, 

analisaremos a seguir cada um dos períodos de descanso apresentados. 

O primeiro que podemos considerar é o intervalo intrajornada, que pode ser 

compreendido como um descanso introduzido na jornada de trabalho do empregado. 

Tal descanso tem o propósito de recompor as energias do trabalhador a fim de 

continuar a jornada diária evitando o exaurimento do empregado, ademais o referido 

descanso deve observar o disposto no artigo 71 da CLT o qual trata da duração do 

trabalho. 

Superada a jornada de seis horas de trabalho torna-se obrigatória a concessão 

de uma hora de intervalo intrajornada, ao contrário, se a jornada contiver mais de 

quatro horas e menos de seis, será concedido o equivalente a quinze minutos para 

descanso. Se porventura os períodos para alimentação e descanso não forem 

usufruídos, ou concedidos parcialmente deverá ser pago o período total com o 

adicional de 50%, conforme disciplina o artigo 71, parágrafo 4º e súmula 437 do TST, 

abaixo mencionados respectivamente: 

 

Artigo 71 da CLT  
[...] 
§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, 
não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o 
período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Incluído 
pela Lei nº 8.923, de 27.7.1994) 

 

No que se refere aos motoristas profissionais empregados, a Lei nº 13.103/15 

estabeleceu o intervalo legal intrajornada com o mínimo de uma hora, no entanto, não 

estabeleceu seu tempo máximo como disciplina a regra geral prevista no artigo 71 da 

CLT, o qual dispõe que este período não pode exceder a 2 horas, no entanto, 

inexistindo, assim, obstáculos que impeçam que seja estabelecido por meio de Acordo 

ou Convenção Coletiva de Trabalho.  
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O período máximo do intervalo intrajornada não foi especificado, tendo em vista 

as peculiaridades desta profissão, julgando o legislador ser importante a negociação 

deste, por meio de acordo ou convenção coletiva. Vale recordar que, embora a lei não 

tenha feito referência ao motorista autônomo, isto não deixa de exigir que este cumpra 

um intervalo para o descanso e alimentação, neste sentido, também se enquadram 

os motoristas estrangeiros, tendo em conta a intenção da lei de proteger a saúde e 

segurança dos motoristas e também dos terceiros inocentes que trafegam pelas 

rodovias do território nacional, Fernando Dias (2018, p. 44). 

A grande questão deste tópico e que tem gerado dissabor aos doutrinadores 

além da certeza de um retrocesso, é a possibilidade trazida pela Lei nº 13.103/2015 

de fracionar e reduzir o intervalo intrajornada dos motoristas profissionais empregados 

no setor de transporte coletivo de passageiros. 

A redação dada pela antiga Lei nº 12.619/12 ao parágrafo 5º do artigo 71 da 

CLT, permitia apenas o fracionamento do intervalo referenciado no caput e parágrafo 

1º do já citado artigo 71. No entanto, a chegada da Lei nº 13.103/15 com seu artigo 4º 

provocou a alteração no parágrafo 5º do artigo 71, abaixo mencionado: 

 

Artigo 71 da CLT  
[...] 
§ 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. 
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015) (Vigência) 

 

Houve, então, clara tentativa de dificultar ainda mais a situação dos motoristas 

profissionais, permitindo não só o fracionamento do intervalo intrajornada previsto no 

parágrafo 1º como também a redução do intervalo de 1 hora, mencionado no caput do 

artigo 71 da CLT. Todavia, está vinculado ao cumprimento cumulativo de alguns 

requisitos, sendo eles: a) ajuste por meio de convenção ou acordo coletivo de 

trabalho; b) se limite a motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos 

serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte 

coletivo de passageiros; c) a natureza e condições de trabalho justifiquem; e d) seja 



40 

 

 

preservada a remuneração e concedido pequenos intervalos para descanso ao final 

da jornada, quando houver o fracionamento. 

Cumpre destacar que a possibilidade de fracionamento e/ou redução do 

intervalo intrajornada é restrito aos motoristas, cobradores, e outros empregados que 

atuam na fiscalização de campo e afins, e nos serviços de operação de veículos 

rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros. Ademais, 

esta previsão decorre do disposto no parágrafo 5º do artigo 71 supramencionado, 

tendo em vista que a regra geral é o gozo do intervalo intrajornada de forma 

ininterrupta. 

Assim sendo, a maior peculiaridade está na possibilidade de redução do 

intervalo intrajornada o que provoca enfrentamento a Súmula n. 437 do TST: 

 

Súmula 437 do TST  
[...] 
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho 
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este 
constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por 
norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso 
à negociação coletiva. 

 

No mais, pode ser entendido como intolerável fracionar ou reduzir o intervalo 

intrajornada do profissional que exerce o transporte de passageiros, haja vista o que 

presenciamos no dia a dia, o trânsito caótico das cidades, e rodovias, além de ter que 

lidar com o excessivo número de passageiros e ainda deve cumprir horários exíguos, 

muitos desses profissionais ainda atuam sob condições insalubres em razão do ruído 

e calor excessivo. Logo, torna-se necessário que o intervalo de uma hora seja 

concedido, com propósito de assegurar um ambiente de trabalho protegido. 

Mais uma situação reprovada é a possibilidade oferecida pelo inciso I, do artigo 

235- E, este qual permite fracionar o intervalo de condução do veículo em períodos 

mínimos de cinco minutos. De que maneira se considera que um motorista consiga 

exercer seu papel com segurança e atenção havendo de passar por situações 

degradantes do cotidiano, realizando jornadas excessivas sem alimentar-se ou 

mesmo fazer pausa para descanso, e assim usufruindo de apenas cinco minutos ao 

final de cada viagem? Nesta perspectiva Tereza Aparecida Asta Gemignani e Daniel 

Gemignani mencionam (2009, p. 186): 

 
[...] reiteramos que o corpo humano não é uma máquina, sendo que o 
exercício da função de motorista exige atenção constante e responsabilidade, 
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que aumenta muito mais quando se trata do transporte de passageiros. Um 
pequeno descuido pode provocar acidentes de grandes proporções, com a 
perda irreversível de vidas e da integridade física e mental não só dos 
ocupantes do veículo, mas também de terceiros, que transitam pelas vias 
públicas. 

 

Contudo, não podemos deixar de lado o disposto no artigo 7º, inciso XXII da 

Constituição Federal, o qual apresenta como direito fundamental dos empregados a 

análise de melhores condições de trabalho reduzindo riscos ligados as situações de 

labor, isto engloba a obediência aos limites da jornada, bem como o gozo de intervalos 

para refeição e descanso com tempo adequado para recompor as condições físicas e 

mentais, resultando em benefícios aos trabalhadores e também aos que fazem uso 

das rodovias. 

Para tanto podemos fazer assertivas sobre o intervalo intrajornada, além da 

previsão feita pelo ordenamento jurídico dispondo sobre o intervalo intrajornada este 

também prevê o intervalo entre as jornadas, isto é, o intervalo entre um dia e outro de 

labor. Este lapso temporal também tem como pretensão a recuperação das energias 

do empregado, bem como, o cuidado com a segurança, saúde, higiene após a 

execução de um dia de labor. Além do mais, visa assegurar condições mínimas como 

a relação econômica, social, familiar e política do empregado. 

Como regra, o intervalo entre duas jornadas de trabalho deve ter no mínimo 11 

horas, tanto para o trabalhador urbano (como prevê o artigo 66 da CLT) assim como 

para o trabalhador rural (como previsto no artigo 5º da Lei nº 5889/73). A não 

concessão do intervalo interjornada acarreta no pagamento integral das horas que 

foram suprimidas do intervalo, acrescidas com o adicional de 50%. Assim, aplica-se 

de acordo com a OJ 355 SDI-I do TST por analogia o parágrafo 4º do artigo 71 da 

CLT. 

A nova Lei nº 13.103/2015 ao dispor sobre a matéria passou a assegurar a 

possibilidade de fracionamento e coincidência com outros intervalos (intervalo de 30 

minutos), implementando os artigos 235-C, parágrafos 3º e 4º, bem como, artigo 235-

D na CLT, e inseriu no CTB o artigo 67-C, parágrafo 3º. 

Na hipótese de fracionamento do intervalo, este será dividido em dois períodos: 

no primeiro deve o empregado de forma ininterrupta usufruir de 8 horas, e no segundo 

período devem ser gozadas as 3 horas remanescentes, no entanto, a condição é que 

estas últimas três horas sejam gozadas dentro das 16 horas seguintes ao término do 

primeiro período, descrito no parágrafo 3º do artigo 235-C. 
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É importante expor que não existe previsão legal para que haja a coincidência 

do intervalo interjornada com o intervalo intrajornada, mesmo que sejam as 3 horas 

remanescentes. Sendo assim, apenas será permitida a coincidência deste intervalo 

com o de 30 minutos para descanso, haja vista a previsão legal. Desta maneira, o 

intervalo de 30 minutos para descanso pode coincidir com o intervalo intrajornada de 

1 hora, bem como, com o interjornada de 11 horas, no entanto, por não haver 

disposição legal o intrajornada não pode coincidir com o interjornada, mesmo na 

situação de fracionamento deste, Claudio Barbosa (2018 p. 34). 

Contudo, no caso do motorista profissional que exerce viagens longas com 

duração acima de 7 dias, passou a lei considerar a favor deste, o intervalo de onze 

horas somado com o de 24 horas, possibilitando ao empregado usufruir de 35 horas 

de descanso ao retornar a base, matriz, filial ou a seu domicílio.  

Para melhor entender, mesmo cumprido o descanso semanal de 24 horas, o 

intervalo interjornada ainda deve ser realizado. Logo, se a jornada de trabalho teve 

fim no sábado ao meio dia, a próxima jornada somente terá início após o descanso 

semanal acrescido do intervalo de 11 horas interjornada, isto é, a nova jornada de 

trabalho somente terá início após 35 horas. Todavia, o intervalo interjornada bem 

como o descanso semanal poderão ser usufruídos longe da base ou de seu domicílio, 

desde que exista condições favoráveis para tanto. 

Indo adiante, existe também mais uma peculiaridade da classe, que diz respeito 

sobre descanso semanal remunerado (que nada mais é do que como um período de 

folga que contém 24 horas ininterruptas entre os módulos semanais), que, de 

preferência, deverá coincidir com domingos e feriados (artigo 7º, XV da CF), onde o 

empregado não terá o compromisso de se apresentar ao trabalho e mesmo assim 

recebe sua remuneração correspondente. A intenção do instituto nada mais é do que 

o restabelecimento das energias e da capacidade de trabalho por meio da inclusão no 

seio familiar e social. 

Vale lembrar que a observância do intervalo de 24 horas deve ser 

obrigatoriamente cumprida por todos os motoristas profissionais, independentemente 

se autônomo ou empregado, tendo em vista que não obedecendo o período mínimo 

de descanso passa a colocar em risco tanto a vida dos profissionais da categoria como 

a de terceiros inocentes. Ademais, a relevância do convívio familiar e social vem sendo 

destacada para preservar o vigor do trabalhador, inclusive quando se refere aos 

motoristas que atuam em viagens de longa distância. 
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Entretanto, motoristas profissionais que atuam em viagens de curta distância, 

entende-se, aquelas em que o motorista permanece afastado da base, matriz ou filial 

da empresa, assim como de seu domicílio pelo período não superior a 7 dias, 

teoricamente em relação a estes maiores polêmicas não surgem, tendo em vista, que 

não há nada que impossibilite o cumprimento de seus repousos semanais. Desta 

forma, para estes não houve regulamentação especial oferecida pelas Leis nº 

12.619/12 e nº 13.103/15, devendo a eles ser aplicada a regra do disposto no artigo 

67 da CLT, que trata: 

 

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 
(vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência 
pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o 
domingo, no todo ou em parte. 
Parágrafo único - Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com 
exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de 
revezamento, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à 
fiscalização. 

 

A lei ainda garante que o trabalhador poderá usufruir de seu descanso dentro 

do próprio veículo. Esta permissão deve ser interpretada no sentido de que haja local 

próprio para tanto (leito), sendo impossível considerar apropriado o descanso nos 

bancos do veículo, tendo em vista que tal local não é adequado ao repouso. Ademais, 

a hipótese de repouso em local não adequado acarreta ofensa as regras relativas ao 

ambiente de trabalho, a título de exemplo, descansar sentado nos bancos do veículo, 

isso pode acarretar tempo a disposição e não tempo de repouso. 

Para os motoristas que exercem viagens de longa duração, nada mais justo do 

que proporcionar a estes um descanso maior do que o oferecido a aqueles que 

realizam viagens curtas com período inferior a 7 dias. Sendo assim, é estabelecido o 

descanso semanal remunerado de 24 horas para cada semana ou fração de semana 

trabalhada. 

Sendo assim, após retornar da viagem, deverá ser os períodos de descanso 

usufruídos, tão somente em seguida poderá o empregado voltar a exercer suas 

atividades. Esta regra comporta apenas uma exceção, sendo a possibilidade de o 

motorista desfrutar dos períodos de descanso em locais oferecidos pelo empregador 

em condições adequadas. 

Para além disso, atualmente, de acordo com a Lei nº 13.103/2015 é 

considerado como tempo de espera o período em que o motorista profissional se 
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encontra em situações de espera para carga, descarga do veículo ou até mesmo para 

fiscalização da mercadoria carregada em barreiras fiscais ou alfandegarias. Também 

está sujeito ao instituto do tempo de espera os motoristas profissionais que realizam 

o transporte de passageiros, mas somente no caso de fiscalização fiscal, em razão 

dos chamados “muambeiros” que se deslocam de uma cidade para outra com intuito 

de comprar produtos para revenda, ademais, no transporte de passageiros não existe 

“carga ou descarga” apenas embarque e desembarque. Logo, quando o motorista se 

defrontar com tais circunstâncias haverá de ser observadas as disposições que tratam 

sobre o tempo de espera, PAIVA (2014, p. 70). 

Ademais, com o advento da Lei nº 13.103/15 a antiga disposição foi alterada, 

passando a considerar como tempo de espera qualquer período em que o empregado 

se deparar com o referido no parágrafo 8º da nova lei. In verbis: 

 

Lei 13.103/15  
[...] 
§ 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. 

 

Ou seja, com a nova redação do parágrafo 8º não mais interessa se ultrapassou 

ou não a jornada máxima de oito horas. Mesmo dentro da jornada de trabalho, caso o 

motorista esteja diante de carga, descarga, ou fiscalização, o tempo gasto com tais 

atividades serão consideradas como tempo de espera, retornando o computo da 

jornada após concluir os procedimentos. 

Essa regulamentação não deve ser considerada válida, tendo em vista que o 

motorista profissional permanecerá aguardando que seja realizada uma operação 

com o veículo e após finalizada este voltará a conduzi-lo. Sendo assim, os períodos 

de carga e descarga, não podem ser considerados como tempo de espera, mas de 

verdadeiro serviço prestado, tendo em conta que é responsabilidade do empregado o 

acompanhamento e a conservação da carga além da realização de outros 

procedimentos que se acham necessários de acordo com o caso concreto. Não 

obstante, não se pode considerar também como período de descanso aquele 

despendido no caso de fiscalização, haja vista que o empregado não tem a 
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possibilidade de fazer o que deseja, mas tem o dever de acompanhar a fiscalização 

prestando os esclarecimentos necessários. 

Por fim, neste dispositivo verificamos a previsão de que, durante o período em 

que estiver sendo realizada carga, descarga ou até mesmo fiscalização fiscal ou 

alfandegária, pode ocorrer a necessidade de o motorista realizar algumas 

movimentações rápidas no veículo. Por considerar raro este ato, a Lei nº 13.103/15 

não especificou o tempo gasto na realização deste procedimento.  

Sendo assim, em virtude da inconstitucionalidade da norma, até mesmo os 

sindicatos patronais ponderam sobre esta possibilidade prevista na norma. Logo, 

entendem Abreu e Pires (2015, p.12) “A Lei não define qual o limite para essas 

movimentações necessárias, podendo ocorrer a descaracterização do tempo de 

espera, caso comprovada ocorrência em grande frequência”. Ou seja, se porventura 

ficar comprovada a periodicidade desta situação, uma vez que não foi especificado o 

tempo para o procedimento, pode ser descaracterizado o tempo de espera. 

 

3.3.  CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE E O DANO EXISTENCIAL DO 

TRABALHADOR. 

 

Atualmente, uma das principais violações de direitos fundamentais presente 

nessa classe diz respeito a jornada excessiva de trabalho, que traz ao obreiro um 

dano irreparável. Por outro lado, podemos salientar a relação de trabalho entre 

empregador e empregado, onde há contraprestação pelas partes, um oferece mão de 

obra e o outro remuneração por tal. Desse modo, existem direitos e deveres em que 

todos devem respeitar todos amparados pela Constituição em seu art. 7º e junto na 

CLT pelos arts. 482º e 483º, entre outros. 

O simples fato de exercer a profissão de motorista, por si só, provoca o 

deslocamento do trabalhador, comprometendo-o do convívio social. No caso de 

perdurar tal situação de forma contínua, será capaz de provocar distúrbios 

psicológicos e sociais, levando a estimular danos físicos e mentais ao trabalhador, 

comprometendo seu desempenho ao volante, gerando risco a terceiros que fazem 

uso das estradas, bem como colocando em risco sua própria integridade física. 

Para conceituar a situação do dano existencial, Flaviana Rampazzo (2009, p. 

44): 

[...] o dano existencial é a lesão ao complexo de relações que auxiliam no 
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desenvolvimento normal da personalidade do sujeito, abrangendo a ordem 
pessoal ou a ordem social. É uma afetação negativa, total ou parcial, 
permanente ou temporária, seja a uma atividade, seja a um conjunto de 
atividades que a vítima do dano, normalmente, tinha como incorporado ao 
seu cotidiano e que, em razão do efeito lesivo, precisou modificar em sua 
forma de realização, ou mesmo suprimir de sua rotina. 
O dano existencial se consubstancia, como visto, na alteração relevante da 
qualidade de vida, vale dizer, em um “ter que agir de outra forma” ou em um 
“não poder mais fazer como antes”, suscetível de repercutir, de maneira 
consistente, e quiçá, permanente sobre a existência da pessoa. 
 

O instituto do dano existencial possui como um de seus atributos a violação ao 

projeto de vida, ou seja, tende a violar o que certa pessoa definiu fazer através de sua 

vivência. Como bem pondera Júlio César Bebber, por natureza, o ser humano busca 

retirar o máximo de sua capacidade, conduzindo e formulando intenções para um 

futuro, logo, realizando seu projeto de vida. Sendo assim, qualquer acontecimento que 

impeça a pessoa de efetivar seus planos, pode ser classificado como dano existencial 

(2009, p. 28).  

Por outro lado, o dano existencial afronta também o conjunto de 

relacionamentos. Atingindo profundamente no que tange as características físicas e 

psicológicas, impedindo o sujeito acometido de desfrutar do bem-estar trazido pela 

prática de atividades extra laborais, tais como o desempenho de atividades 

recreativas, esportivas, turismo entre outras. Consequentemente, tal vedação reflete 

de forma negativa na disposição do empregado, e por consequência atinge seu 

relacionamento profissional, familiar, educacional, social dentre outros. 

Neste sentido, sobre o impacto do dano existencial, Flaviana Rampazzo, 

"abrange todo acontecimento que incide, negativamente, sobre o complexo de 

afazeres da pessoa, sendo suscetível de repercutir-se, de maneira consistente - 

temporária ou permanentemente – sobre a sua existência." (2009, p. 44) 

Os períodos de descanso na maior parte das vezes não são respeitados por 

aqueles que concedem o emprego, gerando danos biológicos, sociais e até mesmo 

econômicos aos empregados. Existem situações de descumprimento contumaz das 

normas, gerando situações graves. O propósito de tal violação se motiva na 

esperança de aumento no ganho econômico por parte do empregador através do 

descumprimento da norma, sendo esse facilitado pelo frágil sistema nacional de 

fiscalização. 

Nessa perspectiva, o descanso, o repouso e as férias são tidos como institutos 

destinados a viabilizar a harmonia entre a vida pessoal e o trabalho, propiciando a 
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concretização do direito ao lazer, à saúde e à convivência social e familiar. 

Prejudicando a integração do trabalhador à sociedade, o dano existencial interfere no 

pleno desenvolvimento de suas potencialidades enquanto ser humano, viabilizado 

mediante o proveito das esferas cultural, afetiva, social, esportiva, recreativa, 

profissional e artística. Essa lesão ao projeto de vida e a vida de relações afronta os 

direitos de personalidade – integridade física, psíquica, intelectual e social –, que 

protegem a dignidade humana. (BOUCINHAS FILHO, 2013 p. 250) 

O descumprimento planejado das normas trabalhistas faz com que certas 

empresas se furtem de punições legais, constatando que a possível aplicação de 

qualquer sanção será menos gravosa do que o sincero cumprimento do ordenamento 

jurídico. É fácil imaginar citando o exemplo de empresas que aplicam jornadas 

excessivas e não remunera o empregado de forma correta. 

Cumpre salientar que o exposto não se enquadra em abusivo apenas pelo 

inadimplemento em razão do excesso da jornada, mas sim ao prejuízo causado ao 

trabalhador por ser impedido do contato familiar, ou de desfrutar de um credo até 

mesmo de praticar um hobby. Observa-se ainda que se torna mais grave quando o 

abuso da mão de obra decorre da necessidade do trabalhador, seja por necessitar do 

aumento salarial correspondente, seja por recear a remoção do cargo exercido. 

Apesar de qual for o motivo o empregado irá abrir mão de seu gozo para o 

locupletamento do empregador, Oliveira (2017, p. 79). 

É histórica a luta de diversos grupos por melhores condições de labor, dentre 

elas se encontrava a limitação da jornada que, à época, possuía padrões 

extremamente excessivos. E lutando, alcançaram êxito, obtendo, por exemplo, a 

limitação da jornada de trabalho em 8 horas diárias ou 44 horas semanais como 

previsto na lei maior.  

No entanto, atualmente, habitualmente os motoristas profissionais são 

submetidos a excessos de jornada, alguns trabalhando aproximadamente 16 a 18 

horas por dia, tendo como consequência o transtorno ao buscar seus próprios projetos 

de vida, tornando-se incapaz de desfrutar de qualquer tipo de entretenimento, 

suportando o esfacelamento de suas relações sociais e familiares. 

Ao evidenciar a jornada estafante que os motoristas profissionais são 

submetidos ao realizar viagens de longa distância, verifica-se de modo infeliz que 

estes se ajustam ao referido dano existencial, além do mais, certifica-se a afronta 

acintosa por parte dos empregadores ao texto da constituição o qual ratifica a jornada 
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de 8 horas diárias de trabalho. Sendo assim, planejando o fim de tais fatos busca-se 

a aplicação de sanções mais severas que contenham o atributo pedagógico, fazendo 

com que as empresas cessem tais práticas abusivas que provocam situações de risco. 

Logo, resta comprovado que mesmo remunerando o trabalhador de forma 

correta, a excessiva jornada já caracterizaria o prejuízo decorrido do dano existencial. 

Sendo esse conhecido nas relações de labor em decorrência do volume excessivo de 

trabalho imposto a classe, restringindo-os da prática que qualquer atividade social, 

cultural, esportiva, afetiva e até mesmo de realizar seus projetos de vida, sejam esses 

sociais ou profissionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa se deu principalmente pelo fato da situação em que vivem os 

motoristas profissionais se mostrar gritante, ao passo que o desempenho de sua 

função está intrinsecamente ligado a toda sociedade, como foi claramente observado 

durante a greve dos caminhoneiros no ano de 2018, que mostrou a necessidade de 

uma observação mais atenta dessa classe.  

Como abordagem inicial, tratamos de todas as normas que regulam a classe, 

presumindo as melhorias que a lei específica trouxe como um todo, mostrando 

também a insatisfação em alguns pontos, onde parte da doutrina e dos civis em geral 

chegam a classificar a legislação como um retrocesso, tendo em vista que ainda 

permanecem longas jornadas de trabalho sem o devido descanso. 

Mais à frente relatamos sobre os direitos e deveres do motorista no trabalho, 

observando-se que há a necessidade de criação de uma legislação mais densa em 

determinados casos, o que acaba por tornar o exercício oneroso. Ainda nesse sentido, 

as qualidades de trabalhos postas pela nova lei demonstram a exigência de uma 

autoajuda maior por parte do motorista, prestando atenção à fiscalização e aos 

materiais através dos quais a mesma ocorre, como por exemplo o tacógrafo.  

Todavia, resta claro que, por diversas vezes, o descumprimento de exigências 

legais acaba sendo oriundo de certa pressão por conta do empregador e do 

rendimento exigido na função, além da falta de infraestrutura das estradas, que não 

contam com diversidade de pontos de apoio para descanso. 

Neste sentido, se houver a redução das jornadas exaustivas de trabalho 

conforme previsão constitucional, os motoristas não vão recorrer às drogas para 

manter-se acordados. Assim, os direitos referentes à saúde, lazer, trabalho em 

condições dignas serão respeitados, evitando danos gravíssimos para essa classe de 

trabalhadores e todos envolvidos no trânsito. 

Foi possível demonstrar através do estudo realizado, que mesmo estando a 

profissão de motoristas profissional regulamentada, diversos trabalhadores continuam 

conduzindo seus veículos em jornadas diárias intensas sem o devido descanso, 

tornando-se verdadeiros “sonâmbulos” da direção de seus veículos e de suas vidas.  

Posto isso, ainda podemos destacar a remuneração, onde muitos 

caminhoneiros ainda trabalham com a condição de pagamento por carga, e dessa 

forma quanto mais entregas forem realizadas, maior será a remuneração no final do 
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mês, o que é de suma importância para a classe tendo em vista que cada vez mais 

vem caindo o preço dos fretes e aumentando o preço dos gastos em viagens. 

Dessa forma, é atual a luta dos motoristas profissionais para que possam 

alcançar o devido valor na sociedade, deixando a visão pejorativa sob o olhar da 

população e dos governantes para com os seus trabalhos, demonstrando sua 

importância e buscando a solução das lides de sua função. 

Assim, através desse embate e dos questionamentos como os aqui 

apresentados, é possível maior engajamento para que a classe alcance melhores 

condições perante os governantes, com o desenvolvimento de normas que atendam 

de maneira constitucional os seus direitos, igualmente às outras classes, observando 

suas necessidades. 

Por fim, este trabalho trouxe à tona discussões pertinentes sobre a classe dos 

motoristas profissionais, buscando a demonstração da necessidade de atenção de 

toda a sociedade, principalmente no que tange à necessidade de normas mais claras 

e específicas, a fim de que possam tais indivíduos exercerem sua função com a 

dignidade que os é inerente.   
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