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Com o advento da Lei 12.619/2012, 
que regulamenta a profissão do motorista 
profissional, entramos em uma moderna 
fase no setor. A nova legislação tem re-
gras claras das obrigações e deveres 
dos empresários, dos profissionais fun-
cionários das empresas e dos autônomos 
que atuam nos segmentos de cargas e de 
passageiros. 
Essa lei, apesar de alguns vetos do gover-
no federal, é resultado de um amplo diálo-
go que resultou em um texto de consenso 
entre representantes da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores em 
Transporte Terrestres (CNTTT). O envolvi-
mento e apoio do Congresso Nacional 
foram essenciais para essa modernização 
na legislação trabalhista que traz uma 
maior segurança jurídica a todos do trans-
porte rodoviário. Foram quase cinco anos 
de negociações. Um período importante 
para a criação de um arcabouço jurídico, 
que devo admitir, não é perfeito, mas, 

com certeza, oferece importante segu-
rança ao setor. 
Isto pode ser observado na lei que cria 
uma nova situação para o tempo de es-
pera, que considera ser aquele no qual 
o motorista ficar com o veículo parado, 
aguardando para carga e descarga no 
embarcador ou no destinatário ou, ainda, 
para a fiscalização nas barreiras fiscais 
entre os estados da federação ou nas 
aduanas de fronteira. Nestes casos não 
serão consideradas horas extras. 
Segundo a Lei os motoristas não poderão 
dirigir por mais de quatro horas ininter-
ruptas. No entanto, em situações ex-
cepcionais poderá prorrogar por até uma 
hora o tempo de direção, para chegar a 
um local com segurança e infraestru-
tura de atendimento. Agora, o repouso 
diário deve ser de 11 horas a cada 24 
horas e o descanso semanal de 30 horas 
para o motorista empregado e de 36 
horas para o caminhoneiro autônomo. 
Do projeto aprovado no Congresso  

Nacional o governo federal vetou artigos 
importantes e deixou de assumir suas res-
ponsabilidades na construção dos pontos 
de paradas nas nossas rodovias. Por isso, 
continua a nossa luta, para conscientizar 
nossos governantes a assumirem suas 
obrigações em busca da solução desse 
grave problema social, dando aos motoris-
tas condições de segurança nas rodovias. 
Mesmo assim, as empresas que se adap-
tarem e promoverem mudanças, com 
certeza, terão maior segurança jurídica.

Flávio Benatti, 
Presidente da FETCESP
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Sest Senat Parque Novo Mundo realizou no período de 14 a 18 de maio várias atividades para chamar a atenção a um grave pro-
blema: o Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Para envolver um maior número de pessoas, no encerra-
mento das atividades, a Unidade organizou uma caminhada com a participação de funcionários do Sest Senat e trabalhadores do 
transporte. Na ocasião foram distribuídos brindes, cartilhas e camisetas alusivas à data.

A Unidade Parque Novo Mundo tem recebido grande procura por parte dos motofre-
tistas de São Paulo sobre o curso especializado. Para atender essa demanda o Sest 
Senat organiza novas turmas do treinamento com até 30 alunos. 
Para efetuar a inscrição o interessado deve apresentar no ato da matrícula uma foto 
2x2 colorida; certidão de prontuário expedido pelo Departamento Nacional de Trânsito 
(Detran) -para fins de direito- com validade de 90 dias da emissão; certidão negati-
va de distribuições criminais emitida pelo Fórum da cidade de origem da CNH com  
validade de 90 dias da emissão e cópia ampliada em 30% da CNH válida. A matrícula 
deverá ser feita com antecedência e o curso será inserido, pelo Detran, na CNH, no 
campo Observações.

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Inscrições abertas no curso especializado para motofretistas

Eventos para enfrentar à violência sexual de crianças 
e adolescentes 

• Transportador Autônomo de Carga –
TAC (84h): De 2 a 10/6 (9 dias conse-
cutivos), das 8h às 18h.
• Reciclagem de Operador de 
Empilhadeira (12h): De 4 a 6/6 (segunda 
a quarta-feira), das 18h às 22h. 
• Conferência de Cargas (16h): Dias 9 e 
10/6 (sábado e domingo), das 8h às 17h. 
Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motoristas de Táxi (32h): 
De 13 a 22/6 (segundas a sexta-feiras), 
das 18h às 22h; de 19 a 22/6 (terça a 
sexta-feiras), das 8h às 17h; de 23/6 a 
1/7 (sábados e domingos), das 8h às 17h.
• Olho Vivo na Estrada (6h): Consultar 
datas.
• Capacitação Didático-Pedagógica para 
Instrutores (32h): Dias 23, 30/6, 14 e 
21/7 (sábados), das 8h às 17h.
• Operador de Empilhadeira (24h): De 
23/6 a 1/7 (sábado e domingos), das 
8h às 17h. 
• Qualidade no Atendimento ao Cliente 
(16h): De 25 a 28/6 (segunda a quinta-
-feiras), das 18h às 22h.

Cursos Especializados para Motoristas 
• Curso Especializado Motofretista (30h): 
Dias 2, 3 e 9/6 (sábado e domingo), das 
7h às 17h20 (matrícula até 28/5); dias 
11, 12, 13, 18,1 9 e 20/6 (segundas a 
quartas-feiras), das 18h às 22h50 (matrí-
cula até 31/5).
• Atualização Mopp (16h): Dias 9 e 10/6 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 31/5); dias 18 e 19/6 (se-
gunda e terça-feiras), das 8h às 16h20 
(matrícula até 11/6).
• Atualização Coletivo (16h): Dias 9 e 10/6 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 (ma-
trícula até 31/5); dias 28 e 29/6 (quinta e 
sexta-feiras), das 18h20 às 22h, (matrícula 
até 21/6).
• Atualização Escolar (16h): Dias 9 e 10/6 
(sábado e domingo), das 8h às 16h20 
(matrícula até 31/5).
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): De 16/6 a 1/7 (sábados e domin-
gos), das 8h às 17h30, (matrícula até 11/6); 
de 25/6 a 2/7 (segundas a sexta-feiras), 
das 8h às 17h30, (matrícula até 18/6).

• Transporte de Produtos Perigosos - 
Mopp (50h): De 11 a 18/6 (segunda a 
sexta-feiras), das 8h às 17h30 (matrícu-
la até 31/5); de 16/6 a 1/7 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30 (matrícula 
até 11/6).
• Transporte de Emergência (50h): De 
16/6 a 1/7 (sábados e domingos), das 8h 
às 17h30 (matrícula até 11/6).
• Transportes de Escolares (50h): De 16/6 
a 1/7 (sábado e domingos), das 8h às 
17h30, (matrícula até 11/6).
• Condução Segura e Econômica (16h): 
In company – consultar.
• Treinamento Jovens Motoristas (160h): 
In company – consultar.

Ciclo de Palestras 
Sest: A Importância da Atividade Física 
para a Saúde; Acidentes Domésticos; 
Entendendo as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Saúde Ocular.
Senat: Motivação no Trabalho; O Programa 
5S; Qualidade no Atendimento ao Turista e 
Utilização e Análise de Tacógrafo.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JUNHO DE 2012
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Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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Mudar a imagem negativa do transporte rodoviário de cargas junto 
à opinião pública é um dos grandes objetivos do presidente do 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Campinas 
e Região (Sindicamp), Carlos Panzan. O trabalho é intenso e 
ambicioso e será desenvolvido em etapas. 
O Sindicamp lançará uma campanha com ações para incentivar 
às empresas à adoção da Cultura de Segurança - Zero Acidentes, 
Zero Fatalidades -; incentivar o acompanhamento estatístico dos 
acidentes como medidas preventivas e premiar o desempenho 
dos motoristas nos quesitos saúde e meio ambiente.
A primeira fase da Campanha, pretende chamar a atenção da  
sociedade para as ações de segurança das empresas de transpor-
tes da região. Com o foco na Redução de Acidentes no Trânsito, 
o Sindicamp busca mostrar a sociedade os trabalhos preventivos 
das empresas e os efeitos negativos de medidas públicas como 
restringir a circulação de caminhões nos centros urbanos. “Nós 
temos muitos exemplos de empresas responsáveis, com ações 
focadas na prevenção e com bons programas de segurança. No 
momento 25 transportadoras estão envolvidas na difusão de 
suas medidas de redução de acidentes de trânsito”, esclarece 
Carlos Panzan. 

Conquistas
Na avaliação do presidente do Sindicamp, o transporte rodoviário 
de cargas cresceu e se modernizou nas últimas décadas. “A maior 
conquista foi a criação do Sest Senat. Depois vieram outras, como 
a regulamentação do setor, em 2007, e, agora, com a regulamen-
tação da profissão de motorista. Foram conquistas alcançadas 
graças ao fortalecimento das entidades sindicais iniciadas na 
década de 1980. Época da descentralização das bases territo-
riais e criação de sindicatos regionais e de federações”, lembra.

Desafios
Valorizar o setor, não apenas regionalmente, mas em todo o terri-
tório nacional, é apenas um dos grandes desafios. “As entidades 
sindicais, como o Sindicamp, a FETCESP, os sindicatos regionais, 
a NTC&Logística e a Confederação Nacional do Transporte (CNT), 
têm muito trabalho para atender as antigas e novas demandas”, 
disse. Na opinião de Panzan o setor enfrenta ainda grandes de-
safios para conquistar uma  melhoria na infraestrutura de trans-
porte, aumentar a segurança, reduzir a carga tributária,  ter uma 
legislação mais adequada nas privatizações das rodovias para 
reduzir os valores do pedágio; receber incentivo para renovação 
da frota  e qualificar os profissionais do setor. 

Atuação
Nestes quase sete anos na presidência do Sindicamp, Carlos 
Panzan, tem atuação destacada. Dedicou-se ao fortalecimento 
da entidade junto às empresas de transportes. “As conquistas têm 
sido boas graças à participação dos diretores e da nossa equipe 
de colaboradores e assessores no Sindicato”, frisa. Graças a esse 

envolvimento o Sindicamp ocupa espaços nas administrações 
municipais, como a participação nos conselhos de trânsito nas 
principais cidades de sua base territorial. “Nestes grupos atuamos 
para contribuir para uma legislação que traga maior mobilidade 
urbana sem prejudicar e onerar as operações do abastecimento 
das cidades”, afirma. Outra grande marca da gestão de Carlos 
Panzan é o Programa Inovação, realizado desde 2005. “Nestes 
encontros promovemos uma maior integração dos empresários, 
executivos e técnicos das empresas de transportes e forne-
cedores do setor,  bem como, o acesso às informações sobre 
legislação, gestão, qualidade e outros temas”, esclarece.  Outro 
evento de sucesso é o Seminário Trabalhista, que se encontra 
na quinta edição. A iniciativa tem a parceira do Tribunal Regional 
do Trabalho da 15º Região,  apoio da FETCESP e dos Sindicatos 
do Estado de São Paulo. “Também buscamos aproximação com 
o Ministério Público e procuradorias visando dar soluções aos 
entraves regionais”, destaca.
O Sindicamp também desenvolve gestões visando maior  
segurança e redução dos índices de roubo e furtos de car-
gas e caminhões.  “Neste mês realizamos seminário com a 
presença das polícias Civil, Militar e Rodoviária para tratar 
do combate ao crime organizado na nossa região”, explica.
Um trabalho que o Sindicamp concluirá em breve envolve a  
inserção do deficiente físico nas empresas do setor, através de 
um convênio a ser firmado entre Sindicamp, Sest Senat e Sesi 
Senai, visando a transferência de conhecimentos técnicos.
As atividades filantrópicas na região também recebem atenção do 
Sindicamp. Em parceria com os Sindicatos profissionais doou, no 
ano passado R$ 220 mil à 11 entidades beneficentes. 

Perfil

Carlos Panzan, presidente do Sindicamp desde 2005.  
Atua na Transportadora Americana Ltda desde 1975. Vice-
presidente FETCESP, conselheiro regional do Sest Senat de 
Campinas, integrante dos Conselhos Consultivo e Superior da 
NTC& Logística. Em 2003 coordenou a Câmara Técnica de Tarifas 
e Comercialização da NTC. Foi diretor do Setcesp em 2001 e 
2002. Engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal é 
diretor da Transportadora Americana, TA Logística, Wind Express 
Transportes Urgentes e da TA Express Transporte Aéreo.•

Grande meta é aumentar a valorização do TRC

Carlos Panzan, presidente do Sindicamp (Sindicato de Campinas)
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A Lei nº12.619/2012 e a Regulamentação da Profissão 
de Motorista

A Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, publicada no Diário 
Oficial da União de 02 de maio de 2012 é uma lei diferente 
das demais. Ela nasceu de uma grande discussão na socie-
dade e da necessidade de ser criar um regramento específico 
na legislação sobre a profissão do motorista, com direitos e 
deveres inerentes a sua atividade. 
A discussão sobre o pagamento ou não de horas extras para 
motoristas de caminhões e ônibus é antiga e a jurisprudência 
sobre a matéria, muitas vezes amparada em certos preconceitos, 
criou uma insegurança jurídica para patrões e empregados. 
A via coletiva para dar tratamento específico para a matéria 
não foi suficiente para solucionar as controvérsias jurídicas 
existentes. 
Dizemos que a Lei nº 12.619/2012 é especial, pois é fruto 
de um consenso histórico entre a Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transporte Terrestre  (CNTTT) com a participação do 
Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 10ª Região (Brasília/DF). E como 
todo grande entendimento houve concessões recíprocas 
para que o texto final aprovado pudesse buscar um equilíbrio  
entre as pretensões das classes econômica e profissional e 
os interesses da sociedade. 
O texto pode não ser perfeito, mas traz diretrizes básicas fun-
damentais para que as relações trabalhistas no segmento de 
transporte atinjam um novo patamar de evolução.
A Lei nº 12.619/2012 dispõe sobre o exercício da profissão 
de motorista, altera a CLT e a Lei nº 9.503/1997, para regular 
e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do 
motorista profissional.
Em razão do veto da Senhora Presidente da República ao artigo 
12, do Projeto de Lei nº 99, de 2007 (nº 319/09 no Senado 
Federal) a nova lei entrará em vigor 45 dias após a sua publi-
cação, nos termos do artigo 8º, “caput”, da Lei Complementar 
nº 95, de 26/2/1998 e artigo 1º, do Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4/9/1942 (Lei de Introdução ao Código Civil). Também 
em função dos vetos aos artigos 7º, 8º, 10º e 11º, do Projeto 
de Lei nº 99/2007, não houve as pretendidas alterações as 
Leis nºs 10.233, de 5/6/2001, 11.079, de 30/12/2004 e 
12.023, de 27/8/2009. 
Em seu artigo 1º, a Lei nº 12.619/2012 dispõe ser livre o 
exercício da profissão de motorista, atendidas as condições e 
qualificações profissionais nelas estabelecidas, prescrevendo 
que integram a referida categoria profissional os motoristas de 
veículos automotores cuja condução exija formação profissional 
e que exerçam a atividade mediante vínculo empregatício, nas 

atividades ou categorias econômicas de transporte rodoviário 
de passageiros e transporte rodoviário de cargas. 
Fica claro que a nova lei trata da profissão do motorista com 
vínculo empregatício na condução de veículos comerciais de 
transporte de cargas ou de passageiros em estradas pavimen-
tadas ou não ou em vias públicas urbanas.
De acordo com o artigo 2º, são direitos dos motoristas profis-
sionais, além dos direitos sociais previstos nos artigos 6º a 11 e 
dos direitos da seguridade social de que tratam os artigos 194 
a 204 da Constituição Federal, os seguintes: I- acesso gratuito 
a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, em 
cooperação com o poder público; II- atendimento profilático, 
terapêutico e reabilitador, por intermédio do SUS, em relação 
às enfermidades que mais os acometam, nos termos de levan-
tamento oficial; III- não responder perante o empregador por 
prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, ressalva-
do o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos mediante 
comprovação, no cumprimento de suas funções; IV- receber 
proteção do Estado contra ações criminosas que lhes sejam 
dirigidas no efetivo exercício da profissão; V- jornada de tra-
balho e tempo de direção, controlados de maneira fidedigna 
pelo empregador, que poderá valer-se de anotação em diário 
de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo ou de meios 
eletrônicos idôneos instalados nos veículos, a critério do em-
pregador; VI- seguro obrigatório, custeado pelo empregador, 
destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes às suas 
atividades, no valor mínimo correspondente a 10 (dez) vezes 
o piso salarial de sua categoria ou em valor superior fixado 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Mister se faz algumas considerações acerca dos direitos elen-
cados no artigo 2º, da Lei nº 12.619/2012.
Será necessária norma regulamentadora para definir os critérios 
de acesso gratuito do motorista profissional a programas de 
formação e aperfeiçoamento profissional, assim como para 
acesso ao atendimento profilático, terapêutico e reabilitador, 
através do SUS e as enfermidades que serão consideradas 
para os referidos tratamentos médicos. 
Também deverá ser definido em norma regulamentar ou em 
instrumentos coletivos de trabalho (acordos ou convenções) 
os riscos pessoais inerentes às atividades dos motoristas em-
pregados, de cujas coberturas deve tratar o seguro obrigatório 
criado com a nova lei. 
No que tange ao direito mencionado no inciso III, do artigo 
2º, da nova lei, vale destacar que nos casos de culpa do 
motorista, devidamente comprovada, fica autorizada a sua 
responsabilização, desde que tenha sido acordada formalmen-

Por Narciso Figueirôa Junior
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te, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 462 da CLT. Vale 
lembrar que a desídia, assim denominada pela doutrina como 
o descumprimento dos deveres afetos à relação empregatícia, 
em razão de negligência, de imprudência ou de imperícia do 
empregado, trata-se de hipótese de justa causa, nos termos 
da letra “e”, do artigo 482 consolidado.
A proteção do Estado contra ações criminosas (inciso IV, do 
artigo 2º) trata-se do direito à segurança pública, já previsto 
no artigo 144 da Constituição Federal como dever do Estado 
e direito de todo cidadão. Não há dúvidas que a profissão de 
motorista, assim como outras não menos relevantes, merece 
maior atenção do Estado no sentido de oferecer segurança 
nas estradas e vias urbanas, combatendo o roubo de cargas, 
uma das chagas do transporte rodoviário que, infelizmente, 
grassa em todo o país.   
No inciso V, do artigo 2º, da nova lei, encontra-se bem deli-
neada a distinção necessária entre a jornada de trabalho e o 
tempo de direção. A primeira relativa aos motoristas profissio-
nais com vínculo empregatício e o segundo aplicável a todo e 
qualquer motorista, seja empregado de empresas nacionais ou 
estrangeiras, bem como ao motorista autônomo de veículos 
de transporte de cargas ou de passageiros.
Com o advento da nova lei passou a ser obrigação do empre-
gador controlar a jornada de trabalho do motorista emprega-
do por meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos ou 
através de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de 
serviço externo.
Desta forma, não há mais possibilidade de se invocar o disposto 
no inciso I, do artigo 62, da CLT, para o motorista, valendo 
destacar que o referido dispositivo não foi revogado pela Lei 
nº 12.619/2012, ficando a sua aplicação para outras funções 
e circunstâncias onde o labor for externo incompatível com a 
fixação de horário de trabalho, o que não é mais a hipótese 
do motorista profissional.
Também em decorrência do inciso V, do artigo 2º, da referida 
lei acreditamos que brevemente o Tribunal Superior do Trabalho 
cancelará a Orientação Jurisprudencial 322 da SDI-1 que 
dispõe que o tacógrafo, por si só, sem a existência de outros 
elementos, não serve para controlar a jornada de trabalho do 
empregado que exerce a atividade externa.
Como já afirmado, a mencionada lei, em seu artigo 3º, trouxe 
alterações importantes na CLT, acrescentando os artigos 
235-A a 235-H, bem como altera a redação do artigo 71 
consolidado, para incluir o parágrafo 5º, de aplicação especí-
fica para o transporte coletivo de passageiros.
O artigo 235-B passa a elencar os deveres do motorista pro-
fissional que são os seguintes: I- estar atento às condições 
de segurança do veículo; II- conduzir o veículo com perícia, 
prudência, zelo e com observância aos princípios de direção 
defensiva; III- respeitar a legislação de trânsito e, em especial, 
as normas relativas ao tempo de direção e de descanso; IV- 
zelar pela carga transportada e pelo veículo; V- colocar-se à 
disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via pública; 

VI (vetado); VII- submeter-se a teste e a programa de controle 
de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empre-
gador, com ampla ciência do empregado.
Dispõe ainda o parágrafo único do artigo 235-B que 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, do mesmo dispositivo, serão consideradas infração 
disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. A redação 
permite a aplicação de sanções disciplinares e, dependendo 
das circunstâncias, o enquadramento no artigo 482, letras 
“b”, “f” ou “h”, da CLT, sendo evidente que dirigir embriagado 
ou sob efeito de drogas pode acarretar outras conseqüências 
de ordem penal, civil e administrativa. 
Merece destaque a inclusão no inciso VII, do artigo 235-B, 
da possibilidade de criação pelas empresas de programa de 
controle de uso de droga e de bebida alcoólica, medida pre-
ventiva de grande alcance social, para que se possa inclusive 
identificar os casos de dependência.
É certo que a matéria relativa à submissão do empregado a 
teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida 
alcoólica pode gerar alguma celeuma, mas não se pode obter 
mais segurança nas estradas e nas vias urbanas, restringindo 
a aplicação do referido dispositivo legal. Trata-se de hipótese 
onde o interesse maior da sociedade deve prevalecer sobre 
o interesse individual.
O artigo 235-C dispõe que a jornada de trabalho do motorista 
profissional será a estabelecida na Constituição Federal ou 
mediante instrumentos de acordos ou convenções coletivas 
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de trabalho (oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
nos termos do artigo 8º, inciso XIII, da CF). Diante das dificul-
dades em se estabelecer um limite específico para a jornada 
de trabalho do motorista optou-se pela regra geral, também 
prevista no artigo 58 da CLT, assim como a permissão de 
prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) horas 
extraordinárias (par.1º, do art. 235-C), previsão já contida no 
artigo 59 consolidado.
A lei estabelece ainda um intervalo mínimo de uma hora para 
refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 horas a 
cada 24 horas e descanso semanal de 35 horas, nos termos 
do parágrafo 3º, do artigo 235-C. Em relação aos interva-
los inter e intrajornada, nenhuma novidade, pois a CLT já os 
prevê como regra geral nos artigos 66 e 71. A inovação fica 
para o repouso semanal de 35 horas, como regra geral para 
o motorista profissional e de 36 horas para aquele que se 
ativa em viagens de longas distâncias (artigo 235-E, par.1º).  
Neste tópico, algumas ponderações são necessárias.
O descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, 
preferentemente aos domingos, é um direito do trabalha-
dor, previsto no artigo 67 da CLT e regulamentado pela Lei  
nº 605, de 5/1/1949 e Decreto nº 27.048, de 12/8/1949, com 
possibilidade de perda da remuneração, quando, sem motivo 
justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda a 
semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de 
trabalho (art.6º, da Lei nº 605/1949). Nos termos do artigo 7º, 
inciso XV, da Constituição Federal, a determinação de que as 
folgas devem ser aos domingos, salvo motivo de conveniência 
ou necessidade imperiosa do serviço, não é mais exigível. 
Assim, considerando que a Lei nº 12.619/2012 estendeu, 
como regra geral, o repouso semanal para os motoristas 
profissionais para 35 horas e para 36 horas para aquele que 
trabalha em viagens de longas distâncias, tais repousos pode-
rão ou não coincidir com os domingos, valendo destacar que 
a Portaria nº 417/66, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
exige que cada empregado usufrua do descanso semanal 
remunerado de, ao menos, um domingo por mês.
Estabelece ainda o artigo 235-C, em seu parágrafo 4º, que 
as horas extraordinárias serão pagas com acréscimo estabe-
lecido na Constituição Federal (50%, no mínimo) ou mediante 
instrumentos de acordos ou convenções coletivas de trabalho, 
aplicando o adicional de 20% sobre a remuneração para o tra-
balho noturno (par.5º do mesmo dispositivo). Em seu parágrafo 
6º o artigo 235-C trata de um acordo de compensação de 
horas onde o excesso de horas de trabalho em um dia poderá 
ser compensado, pela correspondente diminuição em outro dia, 
desde que haja previsão em acordos ou convenções coletivas, 
observadas as regras previstas na CLT. Vale destacar que o 
artigo 59, parágrafo 2º da CLT, com a redação dada pela Lei  
nº 9.601/1998, institui o chamado banco de horas, cujas regras 
deverão ser aplicadas à compensação de que trata o parágrafo 
6º, do artigo 235-C, bem como as disposições contidas na 
Súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho. O parágrafo 2º 

do artigo 235-C traz uma importante inovação na CLT ao 
dispor que será considerado como trabalho efetivo o tempo 
que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos 
os intervalos para refeição, repouso, “espera” e descanso.
Em relação aos períodos de refeição, repouso e descanso, 
nenhuma novidade, posto que a própria CLT já os conside-
ra como não computados na jornada de trabalho. A grande 
inovação trazida pela nova lei está na figura do “tempo de 
espera”, assim definido no parágrafo 8º, do referido artigo, 
como sendo as horas que excederem à jornada normal de 
trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que 
ficar aguardando para carga e descarga do veículo no em-
barcador ou destinatário ou para fiscalização da mercadoria 
transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo 
computadas como horas extraordinárias. 
O “tempo de espera” não computado na jornada normal de 
trabalho encontra-se em consonância com a regra geral 
contida na CLT, em seu artigo 4º, de que considera-se como 
de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à 
disposição do empregador, aguardando ou executando or-
dens, “salvo disposição especial expressamente consignada”.  
Tal exceção, expressamente consignada no novo artigo 235-
C, em seu parágrafo 8º, aplicada ao motorista que atua no 
transporte rodoviário de cargas, veio ao encontro da neces-
sidade de se estabelecer um regramento para uma situação 
muito peculiar da atividade que são as horas de espera para 
carregamento e descarregamento dos veículos em embarca-
dores e destinatários das mercadorias, bem como em barreiras 
fiscais e alfandegárias.
Vale destacar que o parágrafo 8º, do artigo 235-C, estabe-
lece que são consideradas “tempo de espera” as horas que 
excederem à jornada normal de trabalho, ou seja, trata-se de 
situação peculiar com previsão específica na lei e que deve 
ter tratamento de exceção, ou seja, somente devem ser assim 
consideradas as horas além do horário normal de trabalho. 
Dispõe ainda o parágrafo 9º, do artigo 235-C, que as horas 
relativas ao período do “tempo de espera” serão “indeniza-
das” com base no salário-hora normal acrescido de 30%, ou 
seja, tal pagamento não repercutirá em nenhuma outra verba 
trabalhista ou previdenciária, haja vista a sua nítida natureza 
jurídica indenizatória.
O tempo de espera é a grande inovação trazida para a CLT, 
pela Lei 12.619/2012, baseada em experiência de outros 
países, visando dar tratamento diferenciado ao motorista 
profissional em função das características próprias de sua 
atividade. Frise-se que a CLT contém previsões específicas 
para determinadas atividades, no Título III, Capitulo I, ao tra-
tar das disposições especiais sobre duração e condições de 
trabalho, com destaque para a Seção V, que trata do serviço 
ferroviário (arts.236 a 247) onde há previsão de prorrogação 
do trabalho em até 12 horas (art.239), repouso intrajornada de 
10 horas (arts.239, par.1º e 243) com regimes de sobreaviso e 
de prontidão (art.244) e a Seção VI, que trata das equipagens 
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das embarcações da Marinha Mercante, Navegação Fluvial e 
Lacustre e do Tráfego nos Portos e da Pesca (arts.248 a 252). 
Todavia, em que pese a nova lei dispor que o tempo de es-
pera do motorista profissional não se computa na jornada de 
trabalho e deve ser indenizado (sem demais repercussões) 
com base no salário-hora normal acrescido de 30% (trinta 
por cento), recomenda-se que não haja abusos ou desvirtua-
mento na aplicação prática desse instituto, não sendo possível 
aplicá-lo no lugar dos repousos ou em períodos de descanso 
do trabalhador ou, ainda, em hipóteses não previstas pela lei, 
haja vista que a sua interpretação deve respeitar os princípios 
da razoabilidade e da boa fé.
A Lei nº 12.619/2012, ao inserir na CLT o artigo 235-D,  
dá um tratamento diferenciado para quem labora em viagens 
de longa distância, assim consideradas aquelas em que o mo-
torista profissional permanece fora da base da empresa, matriz 
ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, devendo ser 
observadas as seguintes diretrizes: I- intervalo mínimo de 30 
minutos para descanso a cada 4 horas de tempo ininterrupto 
de direção, podendo ser fracionados o tempo de direção e o 
de intervalo de descanso, desde que não completadas as 4 
horas ininterruptas de direção; II- intervalo mínimo de 1 (uma) 
hora para refeição, podendo coincidir ou não com o intervalo 
de descanso do inciso I; III- repouso diário do motorista obri-
gatoriamente com o veículo estacionado, podendo ser feito em 
cabine leito do veículo ou em alojamento do empregador, do 
contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário 
ou em hotel, ressalvada a hipótese da direção em dupla de 
motoristas prevista no par.6º, do artigo 235-E.
Especificamente para o transporte rodoviário de cargas em 
longas distâncias o artigo 235-E estabelece que, além das 
regras previstas no artigo 235-D, anteriormente mencionadas, 
devem ser obedecidos os seguintes repousos: a) nas viagens 
com duração superior a uma semana, o descanso semanal 
será de 36 horas de repouso por semana trabalhada ou fração 
semanal trabalhada, podendo o gozo ocorrer no retorno do 
motorista à base (matriz ou filial) ou em seu domicílio, salvo 
se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo 
gozo do referido descanso; b) permissão do fracionamento do 
descanso semanal em 30 horas mais 6 horas a serem cum-
pridas na mesma semana e em continuidade de um período 
de repouso diário; c) dispensa do serviço para o motorista 
que ficar fora da base da empresa com o veículo parado por 
tempo superior à jornada normal de trabalho, exceto se for 
exigida permanência junto ao veículo, hipótese em que o tem-
po excedente à jornada será considerado de espera; d) nas 
fiscalizações em barreiras ou aduanas de fronteira, o tempo 
parado que exceder a jornada normal será computado como 
tempo de espera e será indenizado na razão de 30% sobre o 
salário-hora normal; e) em casos de força maior, devidamente 
comprovado, permissão de excedimento da jornada de traba-
lho do motorista profissional pelo tempo necessário para sair 
da situação extraordinária e chegar a um local seguro ou ao 

seu destino; f) jornada de 12 horas de trabalho por 36 ho-
ras de descanso, em razão da especificidade do transporte, 
de sazonalidade ou de característica que o justifique, desde 
que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho;  
g) remuneração de 30% sobre a hora normal ao motorista que 
viajar em dupla no mesmo veículo, em relação ao tempo em 
que estiver de repouso no veículo em movimento, observado 
o repouso mínimo de seis horas consecutivas fora do veicu-
lo em alojamento externo, se na cabine leito, com o veículo 
estacionado; h) proibição de remuneração do motorista em 
função da distância percorrida, do tempo de viagem e/ou da 
natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive 
mediante comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se 
essa remuneração ou comissionamento comprometer a segu-
rança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar violação às 
normas da CLT; i) possibilidade de regulamentação de jornadas 
especiais, remuneração, benefícios, atividades acessórias e 
demais condições de trabalho através de acordos e conven-
ções coletivas de trabalho, desde que não sejam prejudiciais 
à saúde e à segurança do trabalhador.
Assim como o tempo de espera representa uma novidade 
trazida com a nova lei, o legislador criou a figura do “tempo 
de reserva”, assim entendido como sendo o tempo de repou-
so dos motoristas que trabalham em dupla, se revezando na 
direção do caminhão. Diferentemente do tempo de espera 
onde os 30% sobre a hora normal são indenizados, no “tempo 
de reserva” a hora normal é “remunerada” em 30%. A figura 
do tempo de reserva também é aplicável ao transporte de 
passageiros de longa distância em regime de revezamento, 
nos termos do parágrafo 12º, do artigo 235-E. Embora a Lei 
nº 12.619/2012 trate da profissão de motorista é curioso  
observar que o parágrafo 10º, do artigo 235-E, aduz que não 
será considerado como jornada de trabalho nem ensejará o 
pagamento de qualquer remuneração o período em que o 
motorista ou o “ajudante” ficarem espontaneamente no veículo 
usufruindo do intervalo de repouso diário ou durante o gozo 
de seus intervalos intrajornadas. 
A menção ao “ajudante” se justifica, pois não raro o moto-
rista de viagens de longas distâncias se faz acompanhar de 
um ajudante de carga e descarga, sendo certo que, nessas 
circunstâncias, esse trabalhador está submetido às mesmas 
situações peculiares da atividade profissional do condutor, 
pelo que também a ele podem ser aplicadas, por analogia, 
algumas regras contidas na nova lei, como por exemplo,  
o tempo de espera.
Outra importante inovação trazida pela nova lei é a contida 
no parágrafo 11, do artigo 235-E que regula a situação muito 
comum na região norte do país, onde os veículos de transportes 
são conduzidos através de embarcações fluviais. Nesses ca-
sos, desde que a embarcação disponha de alojamento para 
gozo do intervalo de repouso diário previsto no parágrafo 3º, 
do artigo 235-C (intervalo de 1 hora para refeição e 11 horas 
a cada 24 horas), esse tempo não será considerado como 
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jornada de trabalho, a não ser o tempo restante, que será 
considerado de espera.
Sobreleva ressaltar que a nova lei prestigia a negociação co-
letiva como forma supletiva de regulamentação de algumas 
condições de trabalho específicas para determinadas espe-
cialidades de transporte rodoviário de cargas. Nesse passo, 
vale destacar os seguintes dispositivos que mencionam a 
opção de acordo ou convenção coletiva de trabalho: artigo 
2º, parágrafo único (ampliação do valor mínimo da cobertura 
do seguro obrigatório); artigo 235-C, “caput” ( jornada diária 
de trabalho); artigo 235-C, par.4º (ampliação do adicional de 
horas extras); artigo 235-C, par.6º (acordo de compensação 
de horas); artigo 235-F ( jornada de 12X36); artigo 235-H 
(outras condições específicas de trabalho, desde que não 
prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador).
A Lei em comento, em seu artigo 4º, acrescentou o parágrafo 
5º ao artigo 71 da CLT, que trata do intervalo para repouso e 
alimentação, para dispor que no transporte coletivo de pas-
sageiros, os referidos intervalos expressos no “caput” (uma 
hora para trabalho que exceda de seis horas) e no parágrafo 
1º (quinze minutos para o trabalho que não exceda a seis ho-
ras), poderão ser fracionados quando compreendidos entre o 
término da primeira hora trabalhada e o início da última hora, 
desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de tra-
balho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições 

especiais do trabalho, mantida a mesma remuneração e con-
cedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao 
final de cada viagem, não descontados da jornada. O artigo 
5º da Lei nº 12.619/2012 traz alterações na Lei 9.503, de 
23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para acrescentar 
os artigos 67-A a 67-D, tratando do tempo de direção ou de 
condução, assim entendido como sendo o período em que o 
condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em 
curso entre a origem e o seu destino (parágrafo 4º, do artigo 
67-A) e dos períodos de descanso obrigatórios. 
Tais alterações são necessárias para que a regra do tempo de 
direção ou de condução seja aplicada a todo e qualquer moto-
rista profissional, seja ele empregado de empresas nacionais 
ou estrangeiras, bem como aos Transportadores Autônomos 
de Cargas, assim definidos pela Lei nº 11.442, de 05/1/2007, 
em seus artigos 2º, inciso I e 4º, parágrafos 1º e 2º. De nada 
adiantaria haver alterações na CLT para tratar de tempo de 
direção e jornada de trabalho, obrigando apenas os motoristas 
profissionais empregados, deixando os milhares de transporta-
dores autônomos de cargas sem a obrigação do cumprimento 
de um limite máximo de horas ao volante. Nesse sentido, dispõe 
o artigo 67-A do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação 
dada pela nova lei, ser vedado ao motorista profissional na 
condução de veículos de transporte e de condução escolar, 
transporte de passageiros com mais de dez lugares e os de 
carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos 
e trinta e seis quilogramas, dirigir por mais de 4 (quatro) horas 
ininterruptas. Dispõe o referido artigo, em seu par.1º, que deve 
ser observado um intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para 
descanso a cada 4 (quatro) horas ininterruptas na condução 
dos veículos anteriormente mencionados, sendo facultado o 
fracionamento do tempo de direção e do intervalo de descanso, 
desde que não completadas 4 (quatro) horas contínuas no exer-
cício da condução.
Admite-se, em situações excepcionais e desde que não compro-
meta a segurança rodoviária, a prorrogação do tempo de direção 
por mais 1 (uma) hora, de modo a permitir que o condutor, o 
veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça a segurança 
e o atendimento demandados (par.2º). Exige o referido artigo, 
em seu par.3º, que o condutor observe um descanso mínimo de 
11 (onze) horas dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, 
podendo ser fracionado em 9 (nove) horas mais 2 (duas), no 
mesmo dia. O descanso pode ser feito no interior do próprio 
veículo, desde que este seja dotado de locais apropriados para 
a natureza e a duração do descanso exigido.
O parágrafo 5º, do artigo 67-A do CTB traz uma relevante 
alteração que visa aumentar a segurança nas estradas, ao 
exigir que o condutor somente inicie a viagem com duração 
maior que 24 (vinte e quatro) horas, após o cumprimento in-
tegral do intervalo de descanso previsto no par.3º (11 horas 
de descanso dentro do período de 24 horas). 
A nova lei define como início de viagem, para fins do previsto no 
parágrafo 5º, a partida do condutor logo após o carregamento 
do veículo, considerando-se como continuação da viagem as 

FETCESP em Destaque | Artigo

Legislação regulamenta e disciplina a jornada de trabalho e o 
tempo de direção do motorista profissional

Foto Divulgação
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partidas nos dias subsequentes até o destino. Além disso, ela 
proíbe que o transportador de cargas ou passageiros, em-
barcador, consignatário, operador de terminais, operador de 
transporte multimodal ou agente de cargas, permita ou ordene 
a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, 
que conduza o veículo sem a observância do repouso de 11 
(onze) horas dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas.
Lamentavelmente houve veto ao parágrafo 8º, do artigo 67-A 
que responsabilizava solidariamente com o transportador os 
agentes mencionados no par.7º, anteriormente mencionados, 
com exceção feita àqueles identificados como embarcadores 
e/ou passageiros, pelas obrigações civis, criminais e outras 
previstas em lei, decorrentes da inobservância dos horários de 
descanso previstos no referido artigo, ao argumento de que 
ao se estabelecer solidariedade na responsabilidade criminal 
a redação do par.8º é contrária ao princípio da responsabilida-
de pessoal, previsto no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição 
Federal. Desta forma, o par.7º ficou sem previsão de sanção 
em caso de descumprimento. 
Dispõe o artigo 67-C que o controle do tempo de direção ou 
condução é responsabilidade do motorista profissional, res-
pondendo pela não observância dos períodos de descanso, 
inclusive quanto às penalidades previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997).
Através do artigo 6º, a Lei 12.619/2012 alterou a redação do 
artigo 145 do CTB, para incluir o parágrafo único com mais 
uma exigência para que o motorista possa habilitar-se nas  
categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo 
de passageiros, de escolares de emergência ou de produto 
perigoso. Ele deverá participar e ser aprovado em curso espe-
cializado, independente de não ter cometido nenhuma infração 
grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses.
Além disso, a Lei nº 12.619/2012 incluiu o inciso XXIII, no 
artigo 230 do CTB, para considerar infração grave e sujeita 
a multa e medida administrativa (com possibilidade de reten-
ção do veículo), a condução em desacordo com as condições 
estabelecidas no artigo 67-A, relativamente ao tempo de 
permanência do condutor ao volante e aos intervalos para 
descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga 
ou de passageiros. 
Por fim, em seu artigo 9º, dispõe a lei em exame que as 
condições sanitárias e de conforto nos locais de espera dos 
motoristas de transporte de cargas em pátios do transportador, 
embarcador, consignatário, operador de terminais, operador 
intermodal ou agente de cargas, aduanas, portos marítimos, 
fluviais, secos e locais para repouso e descanso, inclusive dos 
motoristas de transporte de passageiros terão que respeitar 
o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do 
trabalho e Emprego, dentre outras. 
Embora não tenha sido prejudicada em sua essência, a Lei 
12.619/2012 sofreu 19 (dezenove) vetos da Senhora Presidente 
da República, alguns absolutamente desnecessários, mas 
outros que prejudicam a viabilização dos repousos e demais 

benefícios trazidos pela nova lei ao motorista profissional. Vale 
destacar os vetos aos artigos 7º, 8º e 10º, PL 99 de 2007 
(nº 319/09 no Senado Federal). O artigo 7º visava a alteração 
do artigo 34-A da Lei 10.233, de 05/06/2001, que dispõe 
sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, 
para incluir o inciso VI, nos casos de concessão de rodovias, 
a exigência da construção de locais seguros destinados a 
estacionamento de veículos e descanso para os motoristas, 
situados a intervalos menores que 200 (duzentos) quilômetros 
entre si, incluindo área isolada para os veículos que transportem 
produtos perigosos, e em consonância com o volume médio 
diário de tráfego na rodovia.
O artigo 8º trazia a relevante modificação no artigo 2º, da Lei 
11.079, de 30/12/2004, que institui normas gerais para lici-
tação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública, para incluir o parágrafo 5º, afastando as 
vedações contidas no par.4º dessa última lei citada, quando a 
celebração e contrato de parceria público-privada tivesse por 
objeto a construção ou a implantação de pontos de parada 
em rodovias sob administração direta da União, dos Estados 
ou do Distrito Federal, para o estacionamento de veículos e 
descanso dos motoristas. Já o artigo 10 também obrigava a 
adequação dos contratos de concessões de rodovias outor-
gadas aos concessionários para que fossem construídos os 
estacionamentos de veículos, situados a intervalos menores 
que 200 (duzentos) quilômetros entre si. A justificativa para 
os referidos vetos foi a de que a proposta acarretaria novas 
obrigações aos concessionários de rodovias, o que poderia 
ensejar o reequilíbrio dos contratos e o conseqüente aumento 
de tarifas cobradas nos pedágios e a utilização do regime de 
parcerias público-privadas deve se limitar a projetos que exi-
jam recursos e contratos de longo prazo, os quais permitam 
a amortização dos valores investidos.
Entendemos que a construção dos pontos de parada ao longo 
das rodovias, com estacionamentos adequados e com con-
dições de higiene e segurança aos motoristas profissionais é 
medida urgente, tão importante quanto a definição de interva-
los para repousos e limites de tempo de direção e jornada de 
trabalho, devendo integrar as ações e políticas governamentais 
do Estado, em nome da segurança nas estradas, cujo inte-
resse está acima de eventuais reequilíbrios contratuais com a 
administração pública.
A Lei nº 12.619/2012 representa um avanço sem precedentes 
nas relações entre capital e trabalho e traz um novo regramento 
à profissão de motorista, contendo direitos e obrigações que 
deverão ser observados por todos os interessados. Trata-se de 
uma lei que, antes de sua publicação, foi amplamente discutida 
entre as categorias econômica e profissional com a participa-
ção do Ministério Público do Trabalho e contando com o apoio 
de diversos parlamentares, o que eleva a responsabilidade na 
sua interpretação e aplicação.       

Narciso Figueirôa Junior é advogado e assessor jurídico 
da FETCESP. • 
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A orientação de carreira é uma ferramenta 
muito importante para os adolescentes 
com dúvidas sobre a escolha profissional. 
Por isso a Unidade Vila Jaguara promoveu, 
especialmente para os jovens aprendi-
zes, uma palestra para orientar e tornar 

o profissional capaz de identificar suas 
competências. Os jovens receberam infor-
mações importantes para que possam criar 
um plano de desenvolvimento individual, 
manter sua empregabilidade e aumentar 
suas chances de sucesso profissional. 

Unidade Vila Jaguara | SEST SENAT

A copa Sest Senat de Futebol Society tem por objetivo buscar o acesso ao esporte e a difusão pelo gosto, prazer e consciência 
da prática deste esporte coletivo que certamente incidirá em espírito de equipe e cooperação entre os participantes. A fase local 
da Unidade Vila Jaguara será realizada de 9 de junho a 21 de julho. 
Mais informações com o professor Carlos Fortini: carlosfortini@sestsent.org.br ; telefone (11) 3623-1325.

Com a presença de mais de 100 pessoas, a Scania lançou no último dia 8 de maio, na Unidade Vila Jaguara, para a imprensa, 
o Projeto Melhor Motorista de Caminhão do Brasil. A competição tem por objetivo valorizar o motorista, realçando a grande  
importância deste profissional. Também participaram do evento o presidente do Conselho Regional São Paulo Sest Senat, Flávio 
Benatti, e o diretor geral da Scania Latin America, Roberto Leoncini. 
As inscrições vão até o dia 26 de julho. Os motoristas serão avaliados através de provas teóricas e práticas. Em outubro os 
vencedores participarão da final em São Paulo/SP. 
Mais informações: site www.melhormotorista.com.br; telefone 08007729822.

Palestra orienta jovens sobre carreira 

Começa a Copa Sest Senat de Futebol Society 2012

Scania lança Competição Melhor Motorista de Caminhão  
do Brasil

• Arrumação e Conferência de Carga (24 h): 
A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Final de 
semana - dias 2, 3 e 16/6.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Semanal 
noturno -14 a 29/6.
• Programa Olho Vivo na Estrada – Abiquim 
(6h): A combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final de 
semana - de 16/6 a 1/7.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal - a combinar.
• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (16h): Final de 
semana - dias 16 e 17/6.

• Matemática Financeira (24h): Sábados 
- A combinar.
• ANTT – Responsável Técnico (125h):  
A combinar. 
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): Semanal – dia 16/6. 
• Capacitação para Motoristas de Táxi (32h): 
Final de semana - de 16 a 24/6; semanal 
- dias 28, 29/6 e 5, 6/7. 
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): Semanal – dias 15 e 22/6.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
noturno de – 26 a 29/6. 
• Reciclagem do Atende – Van (8h): Dia 
16/6.
• ANTT – TAC -Transportador Autônomo 
de Cargas: (84h): A combinar.

• Curso Especializado para Motofrete (30h): 
Semanal (manhã, tarde e noite) e final  
de semana. 
• Introdução a Internet (16h): A combi- 
nar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final de 
semana - de 16/6 a 1/7. 
• Operador de Tacógrafo (6h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (16h): Final de 
semana - dias 16 e 17/6.
• Treinamento e Orientação de Condutores 
e Auxiliares no Transporte Escolar de 
Crianças com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida (16h): A combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50 h): A combinar.
• Excel Básico (24h): A combinar.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | JUNHO DE 2012

Jovens aprendizes na palestra 
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300, 1301 e 1302.
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FETCESP em Destaque | Empresas

Tegma
O início do ano foi marcado na Tegma pela 
ampliação da atuação da companhia no 
setor de bens de consumo, cuja receita 
bruta, de R$ 98,7 milhões, teve aumento 
de 171,2% em relação ao ano passado.  
O faturamento com clientes de e-commer- 
ce foi de R$ 36,3 milhões, refletindo a 
captura pela companhia de receitas no 
segmento de vendas via internet, que 
vem apresentando crescimento forte 
e contínuo. A aposta da companhia na 
prestação de serviços integrados de lo-
gística aos varejistas online foi reforçada 
em fevereiro com a aquisição dos negó-
cios da LTD, que atua no comércio ele-
trônico na distribuição de cargas acima 
de 30 kg ou de grande volume. 

TNT 
A TNT conquista a primeira posição na 
categoria transportadora no Prêmio TOP 
of Mind 2012, realizado pela Revista 
Amanhã – no Rio Grande do Sul. O prê-
mio foi apresentado no último dia 26 de 
abril.  Segundo os dados coletados pela 
empresa Segmento Pesquisas, a TNT foi 
a preferida entre os 1200 entrevistados, 
sendo citada por 12,4% das pessoas na 
categoria melhor Transportadora. Essa é 
a terceira vez que a TNT é reconhecida 
nessa premiação. O prêmio é realizado 
há 22 anos pela Revista Amanhã do Rio 
Grande do Sul. O objetivo é avaliar os 
índices de lembrança no Rio Grande do 
Sul, entre pessoas de ambos os sexos, 
com idades entre 16 e 65 anos e de 
todas as classes sociais. 

Braspress
A Braspress recebeu o Mérito 
Lojista Brasil 2011, concedido pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), pelo terceiro ano 
consecutivo. A cerimônia de premiação 
ocorreu em Brasília, no dia 12 de abril 
passado. Fornecedores, Prestadores 
de Serviços e Órgãos de Imprensa que 
mais se destacaram pelo conjunto de 
ações que promoveram para o desen-
volvimento do varejo nacional foram 
agraciados pela CNDL com a estatueta 
‘’Deusa da Fortuna’’, na 33ª edição  
do prêmio.

Panalpina 
Com a tecnologia comprovada e os 
serviços de suporte da RedPrairie, a 
Panalpina poderá fortalecer sua oferta 
de Serviços de Valor Agregado (VAS) de 
Logística. Dessa forma, poderá orien-
tar a automação e a eficiência em sua 
divisão de Logística. Os clientes nos 
segmentos de alta tecnologia, automo-
tivo e de saúde serão os primeiros a se 
beneficiar com a parceria, isso porque 
a Panalpina utilizará o know-how da 
RedPrairie em de Gerenciamento de 
Inventário, Gerenciamento de Transporte 
e Gerenciamento da Força de Trabalho. 
 
MAN 
 A MAN Latin America é uma das 30 
melhores empresas brasileiras para co-
meçar a carreira e lidera o ranking na 
categoria “Qualidade de Vida”. Quem 
afirma são os próprios colaboradores 
entre 20 e 28 anos que responderam 
a pesquisa realizada pela revista Você 
S/A. Pelo segundo ano consecutivo,  
a entidade realizou esse trabalho com 
7 mil entrevistados em 73 empresas de 
13 setores produtivos no País. Entre os 
benefícios que trazem mais qualidade de 
vida aos colaboradores, também apare-
cem as refeições balanceadas oferecidas 
pela empresa, as campanhas internas 
de saúde, a previdência privada e as 
orientações sobre equilíbrio nas finanças 
pessoais através de palestras.

Mercedes-Benz
O ano de 2012 é marcante para a ex-
pansão da atuação da Mercedes-Benz 
do Brasil no País e na América Latina. 
Em janeiro, entrou em operação sua nova 
fábrica de caminhões no Brasil, em Juiz 
de Fora, Minas Gerais, que se posiciona 
entre as mais modernas do mundo. “Com 
investimento de R$ 450 milhões, a nova 
unidade foi transformada e preparada 
para a produção de caminhões Accelo 
e Actros num tempo recorde de 18 me-
ses”, afirma Jürgen Ziegler, presidente da 
Mercedes-Benz do Brasil e CEO para a 
América Latina.A nova planta de Juiz de 
Fora é uma síntese do que há de mais 
moderno e inovador em termos de pro-
dução de caminhões. Um diferencial do 

inovador conceito de produção da nova 
unidade é a fabricação de dois produtos 
completamente distintos numa mesma 
linha de montagem, um caminhão leve 
e outro extrapesado. Isso demonstra a 
grande flexibilidade da unidade, bem 
como a otimização dos processos e da 
logística interna. 

Ford 
A Ford Transit confirmou a sua lideran-
ça em economia no novo ranking di-
vulgado pelo Cesvi Brasil - Centro de 
Experimentação e Segurança Viária, 
entidade que produz indicadores para 
as companhias seguradoras e para o 
mercado, comparando o custo de repara-
bilidade dos veículos de cada segmento. 
Desde 2010, quando o Cesvi iniciou os 
testes com furgões vendidos no Brasil, 
a Transit se mantém em primeiro lugar 
na categoria. O ranking do Cesvi, cha-
mado Car Group, é feito com base em 
"crash-tests" na dianteira e traseira do 
veículo para avaliar a extensão dos da-
nos e o custo dos reparos em mecâni-
ca, funilaria e pintura, seguindo padrões 
internacionais. O teste considera tanto  
o custo das peças de reposição como o 
tempo de reparo.

Scania 
A Scania emplacou 1.131 caminhões nos 
primeiros quatro meses do ano e garantiu 
a liderança no registro de veículos Euro 
5 na categoria de caminhões acima de 
45 toneladas de PBT (Peso Bruto Total).  
Os modelos já emplacados, que repre-
sentam 46,8% do total do mercado, 
fazem parte de um volume de vendas 
superior a 2.200 caminhões com mo-
tores Euro 5 comercializados. 
O resultado torna a montadora sueca, 
referência em veículos pesados, líder na 
venda de modelos com a nova tecnologia 
e comprova o sucesso campanha Saia 
na Frente com a Scania, que oferecia, 
desde janeiro, vantagens aos clientes 
que adquirissem os veículos Euro 5. 
Outra marca atingida pela fabricante 
foi o emplacamento de 608 unidades 
do modelo R 440, que o tornou líder na 
categoria de pesados no acumulado de 
janeiro a abril. •
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- Quatro viaturas móveis no Estado de São Paulo

 - Aferição veicular com o aparelho opacímetro

- Selo Despoluir para os veículos aprovados   

- Orientação de técnicos especializados

- Atendimento nas empresas

- Visita com hora marcada

- Reconhecido para o Sassmaq (Sistema de Avaliação 

de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade).

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 
rodoviário de cargas

Mais informações em São Paulo
Telefone (11) 2632-1022 
E-mail tecnico@fetcesp.com.br

COORDENAÇÃO NACIONAL
CNT (Confederação Nacional 
do Transporte)  
SEST SENAT

DESPOLUIR NO TRC EM SP

COORDENAÇÃO: FETCESP

Sindicatos envolvidos
SINDICAMP (Campinas)

SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto) 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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