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Editorial

FETCESP EM DESTAQUE

Editorial

Uma maior flexibilização as regras para o exercício da profissão 
de motoristas foi conquistada pelo transporte rodoviário de cargas, 
com a publicação da Lei 13.103, no último dia 3 de março. O texto 
é resultado de amplo debate promovido no Congresso Nacional 
do projeto de lei nº 4.246/12 e sancionado pela presidente Dilma 
Rousseff, sem vetos. 
Para as operações logísticas a nova lei traz importantes alterações 
sobre a jornada de trabalho, tempo de direção e tempo de espera, 
entre outros itens. 
São vários pontos que merecem esclarecimentos sobre a Lei 
13.103/2015 e publicamos nesta edição artigo especial com um 
dos nossos especialistas no tema. Inclusive, as novas regras já são 
tratadas em eventos promovidos pelas entidades. 
No entanto, alguns pontos geram polêmicas e, por isso, a nova lei 
trará outros desdobramentos. Estou me referindo ao prazo para 
construção de locais para a parada dos motoristas nas rodovias, 
a elevação dos limites de peso dos veículos de cargas e fim da 
cobrança do eixo suspenso nos pedágios. Para os temas tratados 
pelo Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) os debates já iniciaram. O setor empresarial foi 
chamado para participar através da seção de cargas da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e da NTC&Logística. Quem desejar 
contribuir com sugestões podem encaminhá-las às entidades 
nacionais através de suas federações regionais. 
Estamos atuantes em todas as discussões que envolvem o transporte 
rodoviário de cargas tanto no executivo como no legislativo e 
judiciário. Também participamos do grupo formado pelo Ministério 
dos Transportes para estabelecer frete mínimo para os autônomos. 
Diante de tantas mudanças na economia, nada tem ficado 
despercebido, inclusive o aumento da alíquota na desoneração da 
folha de pagamento e outros aumentos de tributos e tarifas públicas. 
A maior recomendação é manter a planilha de custos atualizada 
para melhor formação do preço do frete. Inclusive recente estudo 
do Departamento de Custos Operacionais, Estudos Técnicos e 
Econômicos da NTC&Logística (Decope) indica uma diferença de 
14,11% entre os fretes praticados e os custos da atividade. Além 
disso, todos podem contar com as lideranças sindicais para defender 
os legítimos interesses do TRC.

Participação das entidades nacionais em 
diversos fóruns

ENTIDADES FILIADAS A FETCESP

EXPEDIENTE

SETRANS/ABC - Sindicato das Empresas de s de Cargas do ABC. 
Av. Conde Francisco Matarazzo, 838 – Bairro Fundação – São Caetano 
do Sul/SP. CEP 09520-110 - Tel.(11) 4330-4800. Presidente Tiojium 
Metolina. SETCATA - Sindicato das Empresas de Transporte de Carga 
de Araçatuba e Região. Rua Ribeiro de Barros, 339. CEP: 16200-000 - 
Birigui/SP. Tel.: (18) 3641-1546. Fax: (18) 3642-5099. Presidente: Sérgio 
Rubens Figueroa Belmonte. SETCAR - Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Araraquara e Região. Rua Padre Duarte, 151 
- Sala 143 - Jardim Nova América. CEP: 14800-360 - Araraquara/SP. 
Telefax: (16) 3336-3595. Presidente: Natal Arnosti Junior. SINDBRU - 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru. Av. Nações 
Unidas, 40-45. CEP: 17028-310 Bauru/SP. Tel.: (14) 3203-5200. Fax: 
(14) 3203-0200. Presidente: Munir Zugaib. SINDICAMP - Sindicato 
das Empresas de Tranporte de Cargas de Campinas. Rua Adalberto 
Panzan,92 Bairro TIC. CEP: 13110-550 Campinas/SP. Tel.: (19) 3781-
6200. Fax (19) 3781-6211. Presidente: José Alberto Panzan. SINDISAN 
- Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral 
Paulista. Rua Dom Pedro II, 89. CEP: 11010-080 Santos/SP. Tel.: (13) 
2101-4745. Fax: (13) 2101-4700. Presidente: Marcelo Marques da Rocha. 
SINDETRAP - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de 
Piracicaba. Rua Alfredo Guedes, 1949 - 3º andar sala 301. CEP: 13416-
016 Piracicaba/SP. Telefax: (19) 3433-3304. Presidente: Salvador José 
Cassano. SINDECAR - Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas de Porto Ferreira e Região. Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 
899 - CEP13660-000 Porto Ferreira/SP. Telefax (19) 3585-7791. 
Presidente André Juliani. SETCAPP - Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas de Presidente Prudente. Rua Ribeiro de Barros, 
952. CEP: 19020-430 Presidente Prudente/SP. Telefax: (18) 3222-4930. 
Presidente: Antonio Carlos Fernandes. SINDETRANS - Sindicato 
das Empresas de Transporte de Cargas de Ribeirão Preto e Região. 
Rua Bruno Malfará, 811. CEP: 14077-270 Ribeirão Preto/SP. Telefax: 
(16) 3628-6200. Presidente: Ivanildo Clemente Ribeiro. SETCARP - 
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São José do Rio 
Preto. Rua Cel. Spinola de Castro, 3360. CEP:15015-500 São José do 
Rio Preto/SP. Tel.: (17) 3232-1447. Fax: (17) 3232-1488. Presidente: 
Ivanildo Clemente Ribeiro, Kagio Miura. SETCESP - Sindicato das 
Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região. Rua Orlando 
Monteiro, nº 1 CEP: 02121-021. São Paulo/SP Tel.: (11) 2632-1000 Fax: 
(11) 2954-4457. Presidente: Manoel Souza Lima Junior. SETCARSO 
- Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Sorocaba. Av. 
Gonçalves Magalhães, 1273 - CEP: 18060-240 - Sorocaba/SP. Telefax: 
(15) 3224-1308. Presidente: Natal Antônio de Plácido. SINDIVAPA - 
Sindicato das Empresas de Transporte Comercial do Vale do Paraíba. 
Av. Doutor João Batista Soares de Queiroz Junior, nº 1880 - Jd. das 
Indústrias - São José dos Campos/SP. Tels.: (12) 3933-4178 e (12) 3933-
4194. Presidente: Laércio Lourenço.
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Flávio Benatti, Presidente da FETCESP e da Seção de Cargas da Confederação 
Nacional do Transporte
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SEST SENAT

FETCESP EM DESTAQUE

A Unidade Parque Novo Mundo iniciou a Copa Sest Senat de Futebol 
Society 2015 neste mês de março com a abertura de inscrições das 
equipes.  Os jogos serão realizados a partir do próximo dia 11 de abril 
no campo da Unidade Parque Novo Mundo que fica na Rua Tuiuti, 
9, em São Paulo/SP. Podem participar do campeonato trabalhadores, 
com vínculo com o transporte, admitido na empresa até 31 de 
dezembro do ano passado e trabalhadores autônomos de transporte 
(caminhoneiros,taxistas, mototaxistas e motofretistas), com no 
mínimo 90 dias de registro no órgão. A Copa Sest Senat de Futebol 
Society 2015 tem como propósito a democratização do acesso ao 
esporte, o congraçamento entre os trabalhadores do transporte e o 

aprimoramento físico, técnico e moral dos participantes. 
Mais informações e detalhes sobre o evento esportivo podem ser 
obtidas na Unidade com coordenador de promoção social, Sérgio, 
e com o promotor de esportes e lazer, Carlos, ou nos e-mails 
sergioricardo@sestsenat.org.br e carloscezar@sestsenat.org.br ou 
nos telefones (11) 2207-8840 e 2207-8848.

Com a participação de cerca de 150 mulheres, a Unidade Parque 
Novo Mundo realizou, no último dia 7 de março,  um evento 
para homenagear as mulheres taxistas da cidade de São Paulo. 
As atividades começaram às 11 horas com a direção da Unidade 
recepcionando as convidadas com um coquetel de boas vindas. Na 
sequência foram realizadas duas palestras no auditório sobre higiene 

pessoal e qualidade de vida no trabalho, com duração de 45 minutos 
cada. A partir das 13 horas as participantes foram direcionadas à 
área do restaurante para um almoço com música ao vivo e sorteio 
de brindes. Houve ainda uma exposição de dois carros cedidos pela 
GM do Brasil e um terceiro carro personalizado de uma taxista. A 
atividade marcou as comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 6, 7, 8, 09, 13, 14, 15 e 
16/4 (segunda a sexta), das 18h às 22h.`

CURSO ESPECIAL DE TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA 
MOTORISTA DE TÁXI (32): dias 18, 19, 25 e 26/4 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h; dias 27, 28, 29 e 30/4 (segunda a quinta), das 8h às 17h.

MOTORISTA BATEDOR (50H): dias 13, 14, 15, 16 e 17/4 (segunda a 
sexta), das 8h às 18h.

MOBILIDADE REDUZIDA (18): dias 25 e 26/4 (sábados e domingos), 
das 8h às 17h.

OPERADOR DE MUNCK (16H): dias 18, 25 e 26/4 (sábado e domingo), 
das 8h às 17h.

ARRUMAÇÃO E CONFERÊNCIA DE CARGAS (24H): dias 13, 14, 15, 
16, 17, 22, 23 e 24/4 (segunda a sexta), das 19h às 22h.

C U R S O D E T RA N S PO RT E D E M U DA N ÇA S (32): dias 27, 28, 29 
e 30/4 e 4, 5, 6 e 7/5 (segunda a sexta), das 18h às 22h.

E S P E C I A L I ZA D O M OTO F R E T I S TA (30H): dias 13, 14, 15, 16, 17 
e 22/4 (segunda a sexta), das 14h às 18h50.

MOVIMENTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

- MOPP (50H): dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26/4 (sábado e domingo), das 
8h às 17h30; dias 23, 24, 27, 28, 29 e 30/4 (segunda a sexta), das 8h às 
17h30.

TRANSPORTE EMERGÊNCIA (50H): 12, 18, 19, 25 e 26/4 (sábados e 
domingos), das 8h às 17h30.

TRANSPORTE ESCOLAR (50H): dias 12, 18, 19, 25, 26/4 (sábados e 
domingos), das 7h40 às 18h.

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (50H): dias 11, 18, 19, 
25 e 26/04 (sábado e domingo),das 7h40 às 18h; dias 13, 14, 15, 16, 17, 
22, 23, 24, 27 e 28/4 (segunda a sexta), das 14h10 às 19h.

ATUALIZAÇÃO MOPP (16H): dias 9 e 10/4 (segunda a sexta), das 8h 
às 16h20.

ATUALIZAÇÃO EMERGÊNCIA (16H): dia 6/4 (segunda), das 19h às 
22h40 e de 7 a 10/4 (terça a sexta), das 19h às 21h50.

ATUALIZAÇÃO ESCOLAR (16): dia 6/4 (segunda), das 19h às 22h40 e 
de 7 a 10/4 (terça a sexta), das 19h às 21h50.

ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
(16H): dias 29 e 30/4 (segunda e terça) das 8h às 16h20.

Unidade inicia jogos da Copa de futebol society

Evento homenageia as mulheres taxistas de São Paulo

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS / ABRIL DE 2015

MARÇO/20154

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br.

Campo da Unidade com grama sintética para jogos de futebol society

Profissionais taxistas durante o almoço de confraternizaçãoFaixas colocadas no local do evento saudando as homenageadas e ao fundo táxi personalizado

D
ivulgação

D
ivulgação
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Por Narciso Figueirôa JuniorA nova Lei do Motorista
A Lei 13.103, de 02/03/2015, publicada no Diário Oficial da União de 
03/03/2015, dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), a Lei 11.442/2007, para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo 
de direção do motorista profissional, altera a Lei 7.408/1985 (tolerância de 
pesagem de carga) e revoga dispositivos da Lei 12.619/2012.
Sua vigência será a partir de 17/04/2015, ou seja, 45 dias após a sua 
publicação (Lei de Introdução ao Código Civil – Decreto-Lei 4.657/42, 
art.1) e foram revogados os artigos 1º, 2º e 9º, da Lei 12.619/2012 (art.21 
da Lei 13.103). A referida Lei converteu em sanção de advertência; 1º) as 
penalidades decorrentes de infrações ao disposto na Lei 12.619, que alterou 
a CLT e o CTB, aplicadas até a data da publicação da Lei 13.103; 2º) as 
penalidades por violação ao inciso IV do art.231 do CTB (tolerância por 
excesso de peso), aplicadas até dois anos antes da entrada em vigor da Lei 
13.103 (art.22 da Lei 13.103).
Mudanças na CLT
1 - Acesso a programa de formação e aperfeiçoamento profissional do 
motorista - Trata-se de um dos direitos do motorista profissional que já 
estava previsto na Lei 12.619/12. Com a nova lei continua gratuito, mas 
preferencialmente será feito mediante cursos técnicos e especializados 
previstos no inciso IV, do art.145 do CTB, normatizados pelo CONTRAN, 
em cooperação com o poder público (art.2, I, da Lei 13.103)
2 - Serviços especializados em medicina ocupacional - O motorista passa 
a contar com serviços especializados de medicina ocupacional, prestados 
por entes públicos ou privados à sua escolha (art.2, IV, da Lei 13.103).
3 - Seguro obrigatório aos motoristas empregados - O seguro continua 
obrigatório e sem custo para o motorista profissional, devendo ser custeado 
pelo empregador e destinado à cobertura de morte natural, morte por 
acidente, invalidez total ou parcial decorrente de acidente, traslado e 
auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor mínimo de 10 
vezes o piso salarial da categoria ou valor superior fixado em CCT ou ACT 
(art.2, V, item 3, Lei 13.103).
4 - Motoristas profissionais dependentes químicos - De acordo com a 
Lei 13.103, é assegurado a esses motoristas um pleno atendimento pelas 
unidades municipal, estadual e federal, no âmbito do SUS, podendo ser 
realizados convênios com entidades privadas (art.3º).
Foi dada nova redação ao art.168 do CLT, para inserir os par. 6º e 7º, 
dispondo que serão exigidos exames toxicológicos, previamente à 
admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista 
profissional, assegurados o direito a contraprova em caso de resultado 
positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. O 
referido exame passará a ser obrigatório para a admissão e a demissão de 
motorista profissional empregado, em 1 ano a partir da entrada em vigor da 
Lei 13.103 (art.13, II).
O exame toxicológico deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, 
específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou, 
comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, sendo possível 
a utilização do exame toxicológico previsto no CTB, desde que realizado 
nos últimos 60 dias.
Para o motorista empregado a nova lei traz a obrigação de se submeter 
a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias e a 
programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo 

empregador, com ampla ciência do empregado, pelo menos uma vez a cada 
2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório 
previsto no CTB, desde que realizado nos últimos 60 dias (art.235-B, 
VII, CLT).
Continua a disposição legal de que a recusa do empregado em submeter-se 
ao teste ou ao programa de controle de uso de droga e bebida alcoólica será 
considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei 
(art.235-B, VII, CLT).
5 - Do serviço do motorista profissional empregado - O artigo 235-A da 
CLT passa a dispor claramente que os preceitos contidos na Seção IV-A 
da CLT aplicam-se tanto ao motorista do transporte rodoviário de cargas 
quanto ao motorista de transporte rodoviário coletivo de passageiros.
Continuam em vigor os seguintes deveres do motorista profissional: 1) 
estar atento às condições de segurança do veículo; 2) conduzir o veículo 
com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção 
defensiva; 3) zelar pela carga transportada; 4) colocar-se à disposição dos 
órgãos públicos de fiscalização na via pública.
Foram acrescentados os incisos III e VII, ao artigo 235-B da CLT, para 
dispor que o motorista deve respeitar a legislação de trânsito e, em 
especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso controlado 
e registrado na forma do previsto no art.67-E do CTB e para exigir que 
o motorista se submeta a exames toxicológicos com janela de detecção 
mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida 
alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos 
uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim 
o exame obrigatório previsto no CTB, desde que realizado nos últimos 
60 dias.
6 - Jornada de trabalho e repousos - Não houve qualquer alteração em 
relação ao direito do motorista de ter a sua jornada de trabalho controlada 
e registrada de maneira fidedigna mediante anotação em diário de bordo, 
papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos 
instalados nos veículos, a critério do empregador (art.2º, V, b, Lei 13.103). 
A principal alteração trazida pela Lei 12.619, ou seja, o controle da jornada 
de trabalho do motorista profissional empregado permanece inalterada pela 
Lei 13.103, sendo não somente um direito do empregado mas um dever do 
empregador.
A jornada de trabalho passa ser mencionada no art.235-C, como sendo de 
8 horas diárias, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 horas extras ou, 
mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas extras. 
Continuam sendo considerados trabalho efetivo o tempo em que o 
motorista empregado estiver à disposição do empregador, com exceção 
dos intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera 
(art.235-C, par.1, CLT).
É assegurado ao motorista empregado intervalo mínimo de 1 hora para 
refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória 
na condução do veículo (CTB), exceto para os empregados que se ativam 
no transporte rodoviário coletivo de passageiros.
Descanso de 11 horas dentro do período de 24 horas, sendo facultados o seu 
fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na 
condução do veículo (CTB), garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas 
no primeiro período e o gozo do remanescente (3 horas) dentro das 16 
horas seguintes ao fim do primeiro período. A alteração é substancial, pois 
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a Lei 12.619 tratava de um período de 11 horas contínuas de descanso a 
cada 24 horas e não permitia o fracionamento do intervalo interjornada.
Foi excluído o intervalo de 30 minutos a cada 4 horas de tempo ininterrupto 
de direção que constava na Lei 12.619 e tinha sido inserido na CLT, 
para os motoristas que se ativam em viagens de longas distâncias, o que 
entendemos uma boa medida, pois tempo de direção é matéria exclusiva 
para o CTB.
Também foi abolido o descanso semanal remunerado de 35 horas para o 
motorista que não faz viagens superiores a 7 dias, ou seja, o motorista nessa 
condição terá um DSR de 24 horas, como qualquer outro empregado.
As horas extras serão pagas com o adicional previsto na CF (50%) ou 
compensadas na forma do par.2º, do art.59 da CLT (banco de horas). 
Continua sendo aplicável ao motorista o horário noturno de que trata o 
art.73 da CLT.
Passa a ficar claro no artigo 235-C, par.13, da CLT, que, salvo previsão 
contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário 
fixo de início, de final ou de intervalos, o que consiste alteração positiva 
para que fique bem esclarecido que a dinâmica da atividade profissional do 
motorista inviabiliza que o mesmo possa ter horário fixo de início e término 
de sua jornada, lembrando que os repousos e as pausas obrigatórias sempre 
deverão ser observados.
A nova lei passa a dispor que o empregado é responsável pela guarda, 
preservação e exatidão das informações contidas nas anotações em diário 
de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no tacógrafo, ou nos 
rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, 
normatizados pelo CONTRAN, até que o veículo seja entregue à empresa, 
podendo os dados ser enviados a distância, a critério do empregador, 
facultando-se a anexação do documento original posteriormente (art.235-C, 
par.14 e 15, CLT). Trata-se de medida positiva para que fique mais evidente 
de que o controle da jornada de trabalho do motorista é uma obrigação 
compartilhada entre a empresa e o empregado, não sendo admissível 
que a empresa se empenhe no cumprimento de sua obrigação legal e o 
empregado impeça ou cause dificuldades para que o controle de trabalho e 
o registro dos intervalos posam ser realizados.
7 - Ajudante - A lei estende ao ajudante empregado nas operações em que 
acompanhe o motorista, as mesmas disposições contidas no artigo 235-
C, da CLT, que tratam da jornada de trabalho do motorista profissional, 
inclusive as normas relativas ao tempo de espera, fracionamento de 
intervalo interjornada e repouso no veículo.
8 - Viagens de longas distâncias - Nas viagens de longas distâncias assim 
consideradas aquelas em que o motorista empregado permanece fora da 
base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 horas, o 
repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, 
embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições 
adequadas (art.235-C, par.4, CLT). 
As viagens de longas distâncias com duração superior a 7 dias continuam 
tendo tratamento especial, mas a nova redação do artigo 235-D deixa mais 
claro que nessa situação o motorista terá direito ao descanso semanal 
remunerado de 35 horas, ficando esclarecido que representa a soma das 24 
horas mais 11 horas do repouso diário, podendo ser usufruído no retorno do 
motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa 
oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso 
(art.235-D, CLT). 

A nova lei reduziu o repouso de 36 horas para 35 horas, nas viagens de longas 
distâncias, mas perdeu a oportunidade de definir quais seriam as condições 
adequadas para que o motorista possa usufruir do repouso semanal quando 
estiver em viagem fora da base da empresa. Acreditamos que há espaço 
para que isto possa ser definido em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, visando evitar eventuais conflitos e discussões judiciais.
É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um 
destes de, no mínimo, 30 horas ininterruptas, a serem cumpridos na mesma 
semana e em continuidade a um período de repouso diário, que deverão ser 
usufruídos no retorno da viagem (par.1º, do art.235-D).
Com a nova lei, a cumulatividade de descansos semanais em viagens de 
longas distâncias fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos 
(par.2º, do art.235-D). A Lei 12.619 não trazia esse limite, diante do 
veto ao par.2, do art.235-E, que previa uma limitação de 108 horas e a 
obrigação de que pelo menos uma vez ao mês o descanso semanal fosse 
aos domingos. Entendemos que foi positiva a alteração para que a ausência 
do referido limite não continuasse a possibilitar interpretações conflitantes 
e até mesmo subjetivas.
De acordo com o par. 3º do art.235-D, o motorista empregado, em viagem 
de longa distância, que ficar com o veículo parado após o cumprimento 
da jornada normal ou das horas extras, fica dispensado do serviço, exceto 
se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo 
pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera. 
Houve uma pequena modificação do texto em relação ao que já dispunha 
o artigo 235-E, par.4º, com a redação dada pela Lei 12.619, apenas para 
estabelecer que também após as horas extras o motorista que ficar com o 
veículo parado, fica dispensado do serviço, mantida a exceção na hipótese 
de expressa autorização do empregador para a sua permanência no veículo, 
situação em que o tempo será considerado como de espera.
A nova lei traz um dispositivo que define que em situações excepcionais 
de inobservância justificada do limite de jornada de que trata o art.235-C, 
devidamente registradas, e desde que não se comprometa a segurança 
rodoviária, a duração da jornada de trabalho do motorista profissional 
empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar 
a um local seguro ou ao seu destino (art.235-D, par.6º, CLT). Trata-se de 
uma hipótese de força maior especificamente para a atividade do motorista 
profissional, mas requer a necessária comprovação e justificativa, sem 
prejuízo do pagamento de eventuais horas extras realizadas.
Também há um novo disciplinamento para os casos em que o motorista 
tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde 
ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a 
embarcação disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso 
diário previsto no par. 3º, do artigo 235-C (11 horas de descanso), 
considerando esse tempo como de descanso (art.235-D, par.7º, CLT). Vale 
destacar que a nova lei excluiu o tempo de reserva, inclusive na hipótese 
em que o motorista acompanha o veículo que segue viagem transportado 
por embarcação. 
O artigo 235-C, par. 8º, da CLT, com a redação trazida pela nova lei 
estabelece que, para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais 
em longa distância ou em território estrangeiro poderão ser aplicadas 
regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas 
condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo 
de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao 
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destino final. Trata-se de importante alteração para que se possa adequar 
a legislação às necessidades específicas do transporte de cargas vivas 
e perecíveis.
9 - Jornada de 12x36 através de convenção ou acordo coletivo - A nova 
lei continua permitir que seja estabelecida a jornada de 12 horas por 36 
horas de descanso (regime de 12X36), mas fez uma pequena alteração na 
redação anterior trazida pela Lei 12.619. De acordo com o artigo 235-F, 
da CLT, convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial 
de 12 horas por 36 horas de descanso para o trabalho do motorista 
profissional empregado em regime de compensação (art.235-F, CLT). Não 
ficou muito clara a menção ao “regime de compensação” e foi excluída 
a expressão contida na redação anterior que autorizava a implantação do 
referido regime de 12X36 “em razão da especificidade do transporte, de 
sazonalidade ou de características que o justifique.” Todavia, entendemos 
que na prática a alteração não foi substancial e tal regime pode ser útil em 
alguns segmentos específicos de transporte rodoviário de cargas, mas a sua 
aplicabilidade sempre dependerá de negociação coletiva.
10 - Passa a ser permitida a remuneração variável - A remuneração 
variável passa a ser autorizada pela nova lei, sendo possível através da 
distância percorrida, tempo de viagem ou da natureza e quantidade de 
produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer 
outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento 
não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite 
a violação das normas previstas na nova Lei (art.235-G, CLT). Trata-se 
de alteração significativa em relação à vedação anterior trazida pela Lei 
12.619, sendo que a nova redação não ignorou o fato de que o pagamento 
através de remuneração variável é muito comum no segmento econômico 
do transporte rodoviário de cargas, mas o fato de se condicionar a 
sua validade ao não comprometimento da segurança rodoviária e da 
coletividade indica que os repousos e pausas obrigatórias deverão 
ser rigorosamente observados.
11 - Da revogação do artigo 235-H da CLT - A lei 12.619/2012 inseriu na 
CLT o artigo 235-H que permitia a utilização da negociação coletiva para, 
através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, fossem criadas outras 
condições específicas de trabalho do motorista profissional, desde que 
não fossem prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, incluindo 
jornadas especiais, remuneração, benefícios, atividades acessórias e 
demais elementos integrantes da relação de emprego. A nova lei revogou 
o referido dispositivo legal, limitando o alcance da negociação coletiva 
no que pertine às regras atinentes a remuneração, benefícios e jornadas 
especiais. Trata-se de alteração prejudicial às empresas, pois há segmentos 
específicos de transporte onde a negociação coletiva é instrumento hábil 
para se adaptar a legislação às necessidades específicas.
12 - Excluído o tempo de reserva - A nova lei não trata mais do tempo de 
reserva, na medida em que trouxe nova redação à hipótese de adoção de 
dois motoristas conduzindo o veículo, dispondo que o tempo de repouso 
poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso 
mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, 
se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 horas (art.235-D, 
par.5º, CLT).
Desta forma, não há mais a obrigatoriedade do pagamento do adicional do 
tempo de reserva que a Lei 12.619 previa, no par.6, do art.235-D da CLT, 
como remuneração na razão de 30% da hora normal.

13 - Tempo de espera - O tempo de espera sofreu várias alterações, nem 
todas para melhor, a nosso ver. Foi dada nova redação ao artigo 235-C, 
par.8, da CLT, para dispor que são consideradas 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.
Foi excluída a expressão “as horas que excederem a jornada normal 
de trabalho” e foi inserido expressamente que o tempo de espera não é 
computado na jornada de trabalho. A partir dessa nova redação é possível 
interpretar que o tempo de espera agora pode vir a ser considerado dentro 
da jornada e não apenas após o cumprimento da jornada normal de trabalho.
A nova lei dispõe que as horas relativas ao tempo de espera serão 
indenizadas na proporção de 30% do salário-hora normal, ou seja, apenas o 
adicional de 30% e não a hora mais o adicional, como previa a Lei 12.619. 
Trata-se de uma alteração sensível e que poderá gerar grandes debates no 
Poder Judiciário.
Segundo a Lei 13.103, em nenhuma hipótese, o tempo de espera do 
motorista empregado prejudicará o direito ao recebimento da remuneração 
correspondente ao salário-base diário. A interpretação que fazemos do 
referido dispositivo é que se busca evitar que o empregado esteja o dia todo 
em tempo de espera e venha receber menos do que o salário-base diário.
Outra grande novidade sobre o tempo de espera é de que o motorista, 
nessa condição, poderá realizar movimentações necessárias do veículo, as 
quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando 
garantido, porém, o gozo do descanso de 8 horas ininterruptas (art.235-C, 
par.12, CLT).
Trata-se de uma alteração desnecessária, a nosso ver, pois a lei não 
define qual o limite para essas movimentações necessárias e, caso isto 
ocorra com frequência, poderá haver discussão judicial sobre eventual 
descaracterização do tempo de espera.
Segundo a nova lei (art.235-C, par.11, CLT), se o tempo de espera for 
superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista 
empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o 
tempo será considerado como de repouso para os fins dos intervalos de 
refeição de 1 hora e de descanso interjornada de 11 horas, sem prejuízo do 
pagamento do adicional do tempo de espera (30% do salário hora normal). 
Neste caso, a lei permite que haja uma possibilidade do tempo de espera ser 
considerado como período de descanso, o que também é muito temerário, 
dependendo da forma como isto poderá ser feito, abrindo possibilidade 
para descaracterização do tempo de espera.
Alterações no Código de Trânsito
A Lei 13.103 trouxe alterações significativas no Código de Trânsito 
Brasileiro, sobretudo em relação ao limite de tempo de direção, exame 
toxicológico para renovação da habilitação.
1 - Tempo de direção - De acordo com o artigo 67-C, do CTB, com a 
redação dada pela nova lei, é vedado ao motorista profissional dirigir por 
mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário 
coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas, devendo ser 
observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução 
do veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento 
e o do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia 
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contínuas no exercício da condução (par.1º do art.67-C, CTB). Trata-
se de alteração relevante, tendo em vista que a Lei 12.619 estabelecida 
um limite de 4 horas de direção ininterrupta e descanso de 30 minutos 
a cada 4 horas ao volante. De qualquer maneira a referida alteração vai 
beneficiar o transporte rodoviário de cargas de longas distâncias. Apenas 
para o transporte rodoviário de passageiros permanece a observância de 
30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução do veículo, sendo 
facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção (par.1º-A, do 
art.67-C, CTB).
Embora tenha sofrido uma pequena alteração na redação, permanece 
a previsão legal de que em situações excepcionais de inobservância 
justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de 
direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, 
o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o 
atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da 
segurança rodoviária (art.67-C, par.2º, CTB). Entretanto, a Lei 12.619 
previa a elevação do tempo de direção para apenas 1 hora e a nova lei 
permite pelo tempo necessário, o que consiste em significativa alteração.
Continua obrigatória a observância, pelo condutor, de observância 
do intervalo de 11 horas, dentro de 24 horas, mas houve alteração no 
fracionamento, agora podendo ser feito desde que haja 8 horas de descanso 
ininterruptas, podendo coincidir com os intervalos de 30 minutos dentro de 
cada de 6 horas, podendo ser usufruídas dentro do próprio veículo.
Permanece a disposição contida no artigo 67-C, do CTB, de que entende-
se como tempo de direção ou de condução, apenas o período em que o 
condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o 
destino (par.4º). 
No parágrafo 5º do artigo 67-C, do CTB, com a redação trazida pela 
nova lei, foi corrigida a redação anterior da Lei 12.619 para estabelecer 
que entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no 
retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as 
partidas nos dias subsequentes até o destino. A Lei 12.619 não tratava da 
hipótese onde o veículo segue viagem vazio, sendo importante a correção 
feita na nova redação.
A nova lei inseriu no CTB o artigo 67-E dispondo ser responsabilidade 
do motorista profissional o controle e registro do tempo de condução 
estipulado no artigo 67-C, com vistas à sua estrita observância, sob pena de 
estar sujeito às penalidades previstas no próprio CTB.
O artigo 67-E, em seu parágrafo 2º, estabelece que o tempo de direção 
será controlado pelo tacógrafo ou por meio de anotação em diário de 
bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo ou por meios eletrônicos 
instalados no veículo, conforme norma do Contran. O tacógrafo ou 
equipamento eletrônico deverá funcionar de forma independente de 
qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados, sendo 
de responsabilidade do condutor a guarda, preservação e a exatidão das 
informações nele contidas (par.3º e 4º).
2 - Circulação de veículos novos durante o trajeto entre a fábrica 
e o destino - Foi inserido o par.2º, ao artigo 132, do CTB, para dispor 
que antes do registro e licenciamento, o veículo de carga novo, nacional 
ou importado, portando a nota fiscal de compra e venda ou documento 
alfandegário, deverá transitar embarcado do pátio da fábrica ou do posto 
alfandegário ao município de destino (art.8º da Lei 13.103).
3 - Exames toxicológicos para habilitação e renovação da CNH - A 
nova lei inseriu no CTB o artigo 148-A para estabelecer que os condutores 

das categorias C, D e E, deverão submeter-se a exames toxicológicos para 
habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, buscando 
aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, 
comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção 
mínima de 90 dias, nos termos da regulamentação do Contran (par.1º). 
O exame toxicológico passará a ser exigido, para fins de renovação e 
habilitação das categorias C, D e E, em 90 dias a contar da publicação da 
Lei 13.103 (art.13, I,).
Para os condutores da categoria C, D e E, com CNH com validade de 5 
anos, os exames deverão ser feitos no prazo de 2 anos e 6 meses a contar 
da habilitação e renovação da CNH (par.2º, do art.148, CTB). Todavia, 
nos termos do art.13, inciso III, da Lei 13.103, o exame toxicológico será 
exigido em 3 anos e 6 meses a partir da entrada em vigor da referida Lei.
Para os condutores da categoria C, D e E, com CNH com validade de 3 
anos, deverão fazer o exame no prazo de 1 ano e 6 meses a contar da 
habilitação ou renovação da CNH (art.148, par.3º, CTB), mas o exame 
toxicológico será exigido em 2 anos e 6 meses a partir da entrada em vigor 
da Lei 13.103, nos termos do art.13, inciso IV.
Caso o motorista seja reprovado no exame toxicológico haverá suspensão 
do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento 
da suspensão ao resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação 
de outras penalidades, ainda que acessórias (art.148, par.5º, CTB).
O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não 
poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto no CTB e na CLT, 
sendo que o exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos 
laboratórios credenciados pelo Denatran, nos termos do Contran, vedado 
aos entes públicos: 1º) fixar preços para os exames; 2º) limitar o número de 
empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; 3º) 
estabelecer regras de exclusividade territorial (art.148, par.6º e 7º, CTB).
A nova lei alterou novamente o artigo 230, do CTB, para reduzir a penalidade 
constante no inciso XXIII, de “grave” (Lei 12.619) para “média”, quando 
houver condução do veículo em desacordo com as condições estabelecidas 
no artigo 67-C, relativo ao tempo de permanência do condutor ao volante 
e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte 
de carga ou coletivo de passageiros, tendo sido mantidas a penalidade de 
multa e a medida administrativa de retenção do veículo para cumprimento 
do tempo de descanso aplicável.
Foram inseridos no artigo 230, XXIII, CTB, dois novos parágrafos para 
dispor que se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, 
será convertida, automaticamente, a penalidade disposta no referido inciso 
como “grave” e em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do 
veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou 
administrativo, da multa.
Foi inserido o par.4º, ao artigo 259, do CTB, para prever que ao condutor 
identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de 
sua responsabilidade, nos termos do par.3º, do art.257.  
4 - Co-responsabilidade do embarcador, destinatário e transportador 
e outros - Uma das principais inovações trazidas com a Lei 12.619, em seu 
art.5º, foi a co-responsabilidade do transportador de cargas ou coletivo de 
passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais 
de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas 
no que pertine a não “permitir” ou “ordenar” que qualquer motorista a seu 
serviço, ainda que subcontratado (TAC-agregado ou independente), que 
conduza o veículo sem a observância do intervalo de 11 horas dentro do 
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período de 24 horas.
A Lei 13.103, de modo sutil, excluiu a expressão “permitirá”, que constava 
no artigo 5º, da Lei 12.619, para manter apenas a expressão “ordenará”. 
Desta forma, apenas na hipótese de ordem direta ao motorista é que poderá 
haver a aplicação da co-responsabilidade (art.67-C, par.7º, CTB).
Outro dispositivo, já previsto na Lei 12.619 e que contempla a co-
responsabilidade, é o artigo 9º, que dispunha sobre observância das 
Normas Regulamentadoras do MTE, no que tange às condições sanitárias 
de conforto nos locais de espera dos motoristas de transporte de cargas 
em pátios do transportador de carga, embarcador, consignatário de cargas, 
OTM, operador intermodal de cargas ou agente de cargas, aduanas, portos 
marítimos, fluviais e secos e locais para repouso e descanso, para os 
motoristas de transporte de passageiros em rodoviárias, pontos de parada, 
apoio, alojamentos, refeitórios das empresas ou de terceiros.
A Lei 13.103 manteve a mesma obrigação contida no artigo 9º, da Lei 
12.619, mas alterou a sua redação para dispor em seu artigo 9º, par.1º, 
ser vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo uso ou 
permanência em locais de espera, sob pena de responsabilidade do 
transportador, embarcador ou consignatário de cargas, OTM, aduanas, 
portos marítimos, lacustres, fluviais e secos, terminais ferroviários, 
hidroviários e aeroportuários.
Também passou a nova lei a dispor que os locais de repouso e descanso 
dos motoristas profissionais serão, entre outros, em estações rodoviárias, 
pontos de parada e de apoio, alojamentos, hotéis ou pousadas, refeitórios 
das empresas ou de terceiros e postos de combustíveis (par.2º, art.9º, 
Lei 13.103).
A nova lei dispõe ainda que será de livre iniciativa a implantação de 
locais de repouso e descanso de que trata o seu artigo 9º e que a estrita 
observância às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, no que se refere aos pontos de parada e de apoio, alojamentos, 
hotéis e pousadas, refeitórios de empresas ou de terceiros e postos de 
combustíveis, será considerada apenas quando o local for de propriedade 
do transportador, embarcador ou do consignatário de cargas, bem como 
nos casos em que esses mantiverem com os proprietários destes locais 
contratos que os obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos 
motoristas profissionais (par.3º e 4º).
5 - Pontos de parada - A Lei 13.103 estabelece em seu art.10, um prazo 
de até 5 anos a contar de sua vigência para ampliar a disponibilidade dos 
espaços disponibilizados como pontos de parada, mediante as seguintes 
medidas: 1ª) inclusão obrigatória de cláusulas específicas em contratos 
de concessão de exploração de rodovias, para concessões futuras ou 
renovação; 2ª) revisão das concessões de exploração das rodovias em 
vigor, de modo a adequá-las à previsão de construção de pontos de parada 
de espera e descanso, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos; 3ª) identificação e o cadastramento de pontos de parada e locais 
de espera, repouso e descanso que atendam aos requisitos previstos na lei; 
4ª) permissão de uso de bem público nas faixas de domínio das rodovias 
sob sua jurisdição, vinculadas à implementação de locais de espera, de 
repouso e descanso e pontos de paradas, de trevos ou acessos a esses 
locais; 5ª) criação de linha de crédito para apoio à implantação dos pontos 
de paradas, com incentivo e apoio permanente do poder público para a 
iniciativa privada implantar os pontos de parada e de descanso.
A nova lei também estabelece, em seu artigo 11, que órgãos públicos 
competentes publicarão, dentro do prazo de 180 dias, a relação de trechos 

das vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de 
descanso que serão ampliadas e revisadas periodicamente. Decorrido o 
prazo de 3 anos, a contar da publicação da nova Lei, os seus efeitos dar-se-
ão a todas as vias (art.14).
Todas essas medidas não passam de boas intenções, sendo certo que não há 
nenhuma garantia de que os prazos serão cumpridos pelo poder público. É 
inegável que os pontos de parada são tão importantes quanto as regras que 
estabelecem os limites de tempo de direção, repousos e pausas obrigatórias 
a serem cumpridas pelo motorista profissional.      
6 - Alterações em outras legislações - A lei 13.103/2015 é uma lei 
complexa e trouxe alterações em outras normas legais, tratando de diversos 
assuntos e que não possuem necessariamente, relação entre si.
Houve um excesso de regulamentação em matérias que, a rigor, nem 
mereciam alterações.
A Lei 11.442/2007 foi alterada pela Lei 13.103 para criar a curiosa figura 
jurídica do Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar, dispondo que o 
mesmo recebe o veículo do TAC-Agregado, em regime de colaboração, 
sem a existência de vínculo empregatício entre o TAC-Auxiliar e o TAC-
Agregado ou entre o primeiro e o embarcador (art.15).
Outra alteração ocorrida na Lei 11.442 foi dar nova redação ao art.5º-A 
para estabelecer que o pagamento do frete do transporte rodoviário de 
cargas ao TAC deverá ser feito por meio de crédito em conta mantida em 
instituição financeira, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento 
regulamentado pela ANTT, a critério do prestador do serviço, correndo 
por conta do responsável pelo pagamento as tarifas bancárias ou despesas 
decorrentes do pagamento eletrônico.
Foi alterado o artigo 11 da Lei 11.442 para elevar para R$ 1,38 por 
tonelada/hora ou fração o valor da estadia no caso de atrasos nos períodos 
de carga e descarga do veículo, com atualização anual, de acordo com o 
INPC do IBGE, devendo o embarcador ou o destinatário da carga fornecer 
ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do 
caminhão nos estabelecimentos.
A nova lei insere na Lei 11.442 o artigo 13-A para estabelecer que é vedada 
a utilização de informações de bancos de dados de proteção ao crédito 
como mecanismo de vedação de contrato com o TAC e a ETC devidamente 
regulares para o exercício da atividade do transporte rodoviário de cargas.
Foi alterada a Lei 7.408/85, para permitir, na pesagem dos veículos 
de transporte de carga e de passageiros, a tolerância máxima de: a) 5% 
sobre os limites de peso bruto total; b) 10% sobre os limites de peso bruto 
transmitido por eixo e veículos à superfície das vias públicas.
Em seu artigo 17, a Lei 13.103 isenta das taxas de pedágios sobre os 
eixos que mantiverem suspensos, os veículos de transporte de cargas que 
circularem vazios. Estabelece ainda, em seu artigo 18, a obrigação do 
embarcador indenizar o transportador por todos os prejuízos decorrentes 
de infração por transporte de carga com excesso de peso em desacordo com 
a nota fiscal, inclusive as despesas com transbordo de carga.
Por fim, em seu artigo 19 a Lei 13.103 institui o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Transporte de Cargas Nacional – PROCARGAS, 
cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento da atividade de 
transporte terrestre nacional de cargas e no artigo 20 permite a concessão 
de Autorização Especial de Trânsito – AET para composição de veículos 
boiadeiros articulados com até 25 metros de comprimento, sendo permitido 
a estes veículos autorização para transitar em qualquer horário do dia.
Narciso Figueirôa Junior é Assessor Jurídico da FETCESP 
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O Sest Senat Vila Jaguara começou nos meses de fevereiro e 
março mais duas turmas do Programa de Formação Inicial de 
Mecânico de Manutenção de Veículos Automotores a Diesel. 
Cada turma tem 38 alunos, devidamente registrados em carteira 
de trabalho, por empresas de transporte de passageiros ou de 
cargas. Os objetivos deste treinamento são atender as empresas 
do transporte para cumprir as suas cotas do Programa Jovem 
Aprendiz e contribuir na formação e preparação de jovens para 
o mercado de trabalho. O Programa é ministrado em 1.600 
horas, para o jovem realizar jornada de trabalho teórica de 
480 horas no Sest Senat e 1.120 horas de jornada prática, na 
empresa. O coordenador de desenvolvimento profissional, 
Wanderley Ferreira dos Santos, comenta a colocação dos 
alunos no mercado de trabalho.  “O índice de aproveitamento 
dos jovens mecânicos ao término do contrato é relativamente 

alto, pelo motivo de um apagão destes profissionais de 
manutenção”, observa. 
Atualmente, a unidade possui 200 jovens matriculados no 
Programa Jovem Aprendiz, sendo 76 no curso de mecânica e 
117 no curso assistente administrativo.

A Unidade da Vila Jaguara, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, realizou entre os dias 3 e 6 de março, 
várias ações de conscientização da importância da data. A 
semana foi iniciada com a apresentação da peça Um Dia de 
Flores para uma História de Luta, criada em 2014 e encenada, 
pelo segundo ano, pelo Instrutor Cultural Paulo Moraes, que 
desta vez contou com participação das funcionárias Miriam 
Giraldi e Andréia Gonçalvez. “Elas ganharam o benefício 
de desenvolver uma atividade artística dentro do horário de 
expediente, como oportunidade e para alavancar o processo de 
motivação da equipe”, comenta a diretora, Francisca Biagioni. 
A peça contou com 103 participantes. No dia 05 outra atividade   
foi realizada para 25 mulheres, que participaram de um Café 

da Manhã seguido da palestra Evitando Desperdícios com a 
nutricionista Valeria Bordin. No dia 6, a palestra foi realizada 
na Empresa Rodogarcia, durante o evento Encontro com as 
Mulheres com a participação de 27 colaboradoras. 

CURSO ESPECIALIZADO PARA MOTOFRETE (30H): dias 2, 9 e 16/5.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE CARGAS INDIVISÍVEIS (50H): 
consultar unidade.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - MOPP (50H): finais de semana - dias 14, 15, 16, 17, 
22 e 23/4. 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA 
(50H): finais de semana - dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31/5.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE 
ESCOLARES (50H): finais de semana - dias 2, 3, 16, 17, 23 e 24/5.

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 
(50H): semanal – dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31/5; dias 20, 21, 25, 26, 27 

e 28/5. 

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS – MOPP (16H): dias 13, 14, 15 e 16/4; dias 2 e 3/5.

RECICLAGEM DE CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS (16H): semanal manhã - dias 15, 16, 22 e 23/4.

FORMAÇÃO DE NOVOS MOTORISTAS (160H): a combinar.

CONDUÇÃO SEGURA E ECONÔMICA - PRÁTICA EM CARRETA 
(20H): a combinar.

CAPACITAÇÃO TÁXI (30): dias 27, 28, 29 e 30/4.

FORMAÇÃO PARA OPERADOR DE EMPILHADEIRA (24H): dias 
25/04 e 02 e 03/05/2015.

Jovem Aprendiz: Unidade Vila Jaguara inicia duas turmas de mecânicos

Atividades marcam comemorações ao Dia da Mulher
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Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300 /1313 e 1316

Apresentação da peça Um Dia de Flores para uma História de Luta

Jovens nas aulas teóricas sobre mecânica na unidade

D
ivulgação

D
ivulgação



Participe do Programa
Ambiental do Transporte

Serviços

Unidades móveis:
FETCESP - São Paulo - Telefone: (11) 2632-1022
SETRANS -  ABCD - Telefone: (11) 4330-4800
SINDICAMP - Campinas - Telefone: (19) 3781-6200
SETCARP - São José do Rio Preto - Telefone:(17) 3232-1488
SETCARSO - Sorocaba - Telefone: (15) 3234-3430

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

rodoviário de cargas

 Aferição veicular com o aparelho opacímetro

Selo Despoluir para os veículos aprovados 

Visita na empresa com hora marcada
Reconhecido para o Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Qualidade (Sassmaq)

Coordenação Nacional
CNT (Confederação Nacional do Transporte) 

SEST SENAT

Despoluir no TRC em São Paulo
Coordenação: FETCESP




