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 No dia 31 de outubro de 2013, no estado de São Paulo, na capital, na sede 
da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São 
Paulo, atendendo o convite da FTTRESP e da FETROPAR, as entidades sindicais, 
as organizações e instituições abaixo assinado, deliberaram pela criação do Fórum 
Nacional em Defesa da Lei 12.619/2012 - Regulamentação da Profissão de Mo-
torista – FNDL-2012, considerando a grande preocupação com as ameaças que 
colocam em risco a efetiva aplicação da nova lei.

 Para os integrantes do FNDL-2012, a Lei materializa uma histórica con-
quista para milhões de motoristas profissionais brasileiros. Tratando de norma que 
foi profunda e exaustivamente debatida entre representações laborais e patronais, 
sendo fruto, portanto, de um inédito consenso entre interesses de empregados e 
empregadores. Acima de tudo é fundamentada em critérios médicos e científicos, 
garantindo condições mínimas para que o motorista profissional possa suportar a 
jornada e o tempo de direção sem colocar em risco sua vida e de terceiros.

 Não obstante a longa e madura discussão que permeou a elaboração do 
texto, logo após sua vigência, ironicamente no dia do motorista – 25 de julho de 
2012, foi deflagrado um movimento, supostamente levado a efeito por motoristas, 
sob o argumento de que seria impossível cumprir a lei, em especial quanto aos 
períodos de descanso e limitação da jornada de trabalho.

 As entidades sindicais de trabalhadores representantes do setor, buscaram 
esclarecer que o movimento não contou com a participação de legítimos represen-
tantes dos motoristas, tampouco defendeu os verdadeiros interesses dos motoristas 
brasileiros. Ao contrário, representou grave desrespeito a esta categoria profissio-
nal, sobretudo por usar o nome dos motoristas para atentar contra a maior conquis-
ta desses trabalhadores.

 As evidências observadas nas próprias declarações a época dos líderes do Movi-
mento União Brasil Caminhoneiro – MUBC, entidade não sindical que assumiu a con-
dução dessa manifestação, deixou claro que o aludido movimento foi apoiado e finan-
ciado por empresas do setor, inspirado, pois, por interesses patronais absolutamente 
divorciados dos reais interesses dos trabalhadores. Tratou-se, portanto, de um lock-out.
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 Embora seja impossível negar a necessária e urgente atenção para a me-
lhora da infraestrutura ao longo das rodovias brasileiras, igualmente inegável é 
constatar que hoje, com a infraestrutura atual, os motoristas profissionais já param 
periodicamente ao longo da sua jornada de trabalho, até mesmo para atender a suas 
necessidades fisiológicas, bem como já param após a realização desta jornada para 
o repouso noturno. Sendo assim, é ardilosa e mentirosa a afirmação de que a lei 
como está é de aplicação impossível. Ao contrário, os dispositivos nela previstos já 
são cumpridos espontaneamente por todos os motoristas.

 Importante observar que o que a lei determinou, e o fez muito bem, foi limitar 
a jornada de trabalho e o tempo de direção, bem como estabelecer o período máximo 
de direção ininterrupta, intercalado com um descanso mínimo. Apenas isto.

 Portanto, embora todos os motoristas descansem e durmam em algum mo-
mento, a maioria o faz muito além do que permite o limite humano, levando-os ao 
uso de drogas e ao encontro da morte. A norma apenas torna obrigatória a obser-
vância dos limites humanos. Torna obrigatório o respeito à vida e à dignidade dos 
motoristas. Torna seguro o trânsito brasileiro.

 Esta lei é, por todas estas razões, um gigantesco avanço para os motoristas 
e para a sociedade, de modo que sua eficácia não pode ser ameaçada por interesses 
mesquinhos daqueles que insistem em lucrar mais em detrimento da vida dos pro-
fissionais do volante da segurança de todos os usuários das rodovias.

 Neste sentido a criação do Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.619/2012 
– FNDL/2012 tem uma importância fundamental de alertar aos governos Federal e 
Estaduais, quanto a beligerância e omissão da federação e dos estados com relação à 
efetiva fiscalização da norma, em defesa da segurança e da privação das vidas ceifadas 
nos inúmeros acidentes nas rodovias federais e estaduais. Tem ainda a intenção de pro-
vocar as legitimas representações dos motoristas e caminhoneiros autônomos, quanto 
à necessidade de mobilizar os trabalhadores para garantir a efetividade da norma. Por 
fim pretende este fórum mobilizar a sociedade civil organizada, as autoridades compe-
tentes, para que não se omitam das possíveis catástrofes que poderá ocorrer caso esta 
lei seja modificada de acordo com a proposta da CEMOTOR.

 Neste sentido todos os participantes do fórum, se manifestam pela ime-
diata aplicação integral da lei 12.619/2012 e se colocam totalmente contrários a 
qualquer modificação da norma, em particular as que venham contrariar as leis 
vigentes e as condições de trabalho e a saúde dos motoristas e caminhoneiros.



CNTTT

MOVIMENTO UNIFICADO DOS 
TRABALHADORES EM TRANSPORTES

Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos

Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego

Federação Nacional de Seguros Gerais

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho

Federação  dos Caminhoneiros Autônomos de 
Cargas em Geral do Estado de São Paulo

Cabe registrar que os motoristas profissionais representados pelos líderes sindicais 
e os representantes das entidades que esta subscrevem NÃO ADMITEM QUALQUER 

ALTERAÇÃO COM SUPRESSÃO DE DIREITOS CONQUISTADOS PELA LEI N. 12.619/2012.


