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RESUMO 

Os caminhoneiros, aqueles que transportam, coletam e entregam cargas em geral 

(BRASIL, 2002) são, atualmente, o principal modal de transporte das matérias primas e 

produtos manufaturados no Brasil. Essa profissão tem uma histórica trajetória de 

desvalorização e pouco reconhecimento, além de condições de trabalho precárias. Até o 

ano de 2012 a profissão de motorista de caminhão não era regulamentada, ocasionando 

extenuantes jornadas laborais, sem limite de tempo ou deveres e direitos assegurados. A 

partir da organização do trabalho peculiar a profissão e das demandas sociais acerca do 

excessivo tempo de trabalho desses profissionais, em 2015 entrou em vigor a Lei Nº 

13.103 com a finalidade de resguardar os caminhoneiros e produzir bem-estar físico, social 

e econômico. Em vista disso, foram investigadas nesta dissertação as condições de trabalho 

dos caminhoneiros e as suas relações com a temporalidade laboral. A metodologia 

utilizada segue o modelo de pesquisa qualitativa e descritiva. O grupo de trabalho é 

composto por 5 caminhoneiros selecionados através de amostragem por conveniência em 

espaços públicos da cidade de Parnaíba-PI, até o alcance do ponto de saturação. O 

procedimento de coleta dos dados se deu através de uma entrevista semiestruturada 

versando os apontamentos constituintes do fenômeno estudado. A análise dos dados foi 

feita através da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011). Nos resultados foram 

identificadas categorias finais, tais categorias dizem respeito a: organização do trabalho, 

condições de trabalho, jornada laboral e sobre a regulamentação da profissão e suas 

implicações na atuação profissional. Em meio às discussões surgidas percebeu-se que as 

condições de trabalho dos caminhoneiros estabelecem estreitas relações com a organização 

do trabalho e assumem aspectos como representações negativas, precárias e incompatíveis. 

No tocante as conexões entre as condições de trabalho e a questão temporal, identificou-se 

uma disparidade entre a prescrição legal da profissão e o real da atividade. Dessa forma, a 

atuação dos motoristas de caminhão é marcada por uma organização do trabalho cansativa 

e estressante; por condições de trabalho precárias na realidade brasileira e pelo predomínio 

do tempo de trabalho sobre os demais tempos sociais, considerado como origem de 

adoecimento físico e mental. Nesse sentido, foi pontuada a relação entre a deficiência nos 

estudos acerca do tema implicado na realidade do Brasil, tendo em vista as especificidades 

desta realidade e importância da categoria para o funcionamento da economia do país. 

Palavras-chave: caminhoneiros; condições de trabalho; organização do trabalho; 

tempo de trabalho. 
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ABSTRACT 

Truckers, those that carry, collect and deliver general cargo (BRAZIL, 2002) are currently 

the main mode of transportation of raw materials and manufactured goods in Brazil. This 

profession has a historical background of devaluation and little recognition, and poor 

working conditions. By the year 2012, the truck driver profession was not regulated, 

leading to strenuous working hours without time limit or duties and rights guaranteed. 

From the organization's peculiar work profession and social demands about excessive 

working time these professionals in 2015 came into force Law No. 13,103 for the purpose 

of protecting the truck and produce physical, social and economic well-being. In view of 

this, we were investigated in this work the working conditions for truck drivers and their 

relations with labor temporality. The methodology follows the qualitative and descriptive 

research model. The working group consists of 5 selected truck through convenience 

sampling in public spaces of the city of Parnaíba-PI, until reaching the saturation point. 

The data collection procedure was through a semi-structured interview dealing constituent 

notes of the studied phenomenon. Data analysis was done through content analysis 

proposed by Bardin (2011). The results final categories were identified, such categories 

concern: organization of work, working conditions, working hours and on the regulation of 

the profession and their implications for professional practice. Amid the discussions that 

arose was realized that the working conditions for truck drivers establish close relations 

with the organization of labor and assume aspects as negative, poor and inconsistent 

representations. Regarding the relationship between working conditions and the time issue, 

we identified a disparity between the legal profession prescription and actual activity. 

Thus, the performance of truck drivers is marked by an organization of tiring and stressful 

job; by poor working conditions in the Brazilian reality and the predominance of working 

time on other social times, considered as physical and mental illness origin. In this sense, it 

was punctuated the relationship between disability studies about the theme implied in 

Brazil's reality, considering the specifics of this reality and importance of the category for 

the functioning of the economy. 

Keywords: truck; work conditions; organization of work; working time. 
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1. INTRODUÇÃO  

Ao escolher a Psicologia como jornada acadêmica, e fazer da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho o foco das minhas atividades, tive a oportunidade de estudar 

grupos desfavorecidos no sistema capitalista, e aqueles grupos que atuam sob a lógica de 

exploração, atuando, muitas vezes, na informalidade ou ilegalidade, como os flanelinhas, 

vendedores ambulantes e catadores de lixo. Em meio a esse percurso de pesquisas e 

projetos de extensão, deparei-me com os caminhoneiros. Os caminhoneiros fazem parte 

desse grupo de profissionais que desempenham funções essenciais para a manutenção da 

ordem social, mas que não são reconhecidos enquanto tal. A profissão de motorista de 

caminhão é caracterizada, desde seu início, por uma organização do trabalho cheia de 

fatores adoecedores, somado as precárias condições de trabalho, princiapalmente, no 

contexto brasileiro.  

Em 2013, no meu primeiro contato com os caminhoneiros (BEZERRA, 2013), 

intentei conhecer e apreender os significados que eram atribuídos ao trabalho por eles. Ao 

conhecer a realidade dos caminhoneiros e como interpretam o seu trabalho, outra 

interrogação ficou em meus pensamentos: como os caminhoneiros compreendem o seu 

tempo de trabalho? Tendo em vista que os significados negativos atribuídos ao trabalho, 

quase sempre, perpassavam as questões acerca do tempo de trabalho e sua relação mútua 

com as condições de trabalho enfrentadas; desse modo, ficou em mim o desejo de conhecer 

as possíveis influências e conexões entre a organização do trabalho dos caminhoneiros, a 

sua noção de tempo de trabalho e as condições de trabalho que lhes são oferecidas.  

Partindo do pressuposto que os caminhoneiros se encontram envoltos por uma 

nuvem de representações sociais negativas e que sentem os impactos biopsicossociais 

dessa atuação profisional, e em acordo com os dados levantados em trabalho anterior 

(BEZERRA; 2013) surgiu a problematização central dessa dissertação, pois era a 

oportunidade para eu aprofundar e desenvolver meus estudos acerca dos motoristas de 

caminhão, essa categoria ocupacional marginalizada social e economicamente, embora 

imprescindível para o funcionamento da economia do Brasil. 

A aproximação com os caminhoneiros me fez perceber como a jornada laboral, isto 

é, o tempo de trabalho, é protagonista dessa vivência profissional. A jornada de trabalho é, 

continuamente, foco de estudos e discussões, podendo ser aboradada através da histórica 
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luta social das classes de trabalhadores, seja por reivindicações de direitos e garantias 

sociais, melhores condições de trabalho (AQUINO, 2007), ou até, pelo aumento ou 

diminuição da quantidade de tempo de trabalho como é percebida, inicialmente, no caso 

dos caminhoneiros.  

No grupo de trabalho escolhido, podemos, através da Lei Nº 13.103 em vigor, 

sancionada pela Presidente Dilma Rousseff, no dia 17 de abril de 2015, e que dispõe sobre 

o exercício da profissão de motorista, principalmente no intuito de regulamentar a jornada 

de trabalho e o tempo de direção ininterrupta (BRASIL, 2015), pensar sobre as conexões 

entre o tempo de trabalho, a organização do trabalho e as suas consequências nas 

condições de trabalho desses profissionais, atuantes numa profissão singular e cheia de 

peculiaridades no que se refere ao aspecto temporal. 

A profissão de motorista de caminhão exige preparo físico e psicológico devido ao 

ritmo intenso de trabalho. Alguns caminhoneiros dirigem até 18 horas por dia devido a 

fatores socioeconômicos, à exigência de entregar a carga em curto espaço de tempo 

determinado pelas organizações (NASCIMENTO; NASCIMENTO; SILVA, 2007), ou, às 

vezes, por escolha dos próprios caminhoneiros que optam por dirigir o maior número de 

horas possível para cumprir seu prazo de entrega e poder negociar outro frete, ou poder 

estar mais tempo em convívio familiar; desse modo, diversas são as motivações. 

Assim, guiei-me por duas perguntas iniciais: o que se entende por tempo de 

trabalho? E qual é a sua relação com as condições de trabalho? Para responder essas 

perguntas é preciso entender, primeiramente, o percurso histórico da relação tempo-

trabalho. Maya (2008) estabelece duas grandes visões históricas da evolução desse 

binômio: a valorização do tempo livre e a valorização do trabalho.  O autor situa a primeira 

visão nas sociedades ditas pré-industriais, em que o tempo era destinado à contemplação e 

ao exercício intelectual, onde o trabalho era desvalorizado e atribuído à ideia de castigo. 

Após um grande salto histórico, a visão conseguinte conduz à valorização do trabalho. 

Desde a Reforma Protestante, preconizou-se valores como a temperança e a parcimônia, 

daí o trabalho passa a ser fonte de produção e acumulação e não deve mais ser exercido 

apenas com a intenção de satisfazer as necessidades vitais, e sim, como atividade que 

dignifica o homem (MAYA, 2008). 

Com a Revolução Industrial, a relação tempo-trabalho se transformou e ficou mais 

intensa, o tempo de trabalho passou a controlar a forma como as atividades eram 
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distribuídas e organizadas, ou seja, a organização do trabalho, como também, tornou-se um 

fator de determinação das condições de trabalho. De acordo com Aquino (2003) o novo 

modelo de produção industrial exigia diferenciação espacial (o espaço separado da 

fábrica), sincronização (ritmo da produção) e rigidez temporal vinculando-se, assim, à 

noção de tempo linear, objetivo e reificado (HASSARD, 1996) caracterizado pelo 

paradigma quantitativo do tempo. Ao controlar o trabalho, a temporalidade de caráter 

mecânico repercute na organização do tempo social – a organização temporal gira em 

torno do tempo industrial e o relógio é a representação máxima da industrialização e dos 

seus efeitos na composição do tempo social (AQUINO, 2003). O tempo industrial se 

materializa nas jornadas de trabalho, componente essencial no tempo de trabalho das 

sociedades industriais, pois é determinante da delimitação dos outros tempos sociais. 

Como pressuposto de trabalho, acredita-se que, por essa ser uma profissão cheia de 

peculiaridades implicadas no tempo – jornada laboral, geralmente, medida por unidades 

que se diferenciam daquelas constituídas no seio da industrialização, como por exemplo, 

em dias ou quilometragem; e com tempo externo, tempo interno e de distribuição 

(GASPARINI, 1996) diferente das demais profissões que seguem, em sua maioria, às 44 

horas de trabalho semanais dispostas em lei – apresenta uma vivência temporal singular 

consequente da organização do trabalho e produto e produtora das condições de trabalho 

muito esecíficas. Outro pressuposto é que a regulamentação da profissão tenha refletido no 

exercício profissional, embora, esse reflexo da regulamentação da profissão fique mais 

evidente no âmbito jurídico e de discussão, do que na práxis dos caminhoneiros. 

 Para Gasparini (1996) o tempo de trabalho ocupa grande parcela das vivências 

temporais do trabalhador e não se limita ao tempo cronometrado da jornada de trabalho, 

ele interfere na configuração de outros tempos sociais. Assim, o tempo de trabalho é o 

tempo que prevalece frente aos demais tempos sociais, tais como o tempo do convívio 

familiar, da comunidade, e do lazer.  Além do caráter mensurável do tempo, existe o 

aspecto não quantificável situado no paradigma qualitativo. Cardoso (2010) discorre sobre 

a construção dos quadros temporais partindo das vivências subjetivas de um mesmo tempo. 

Para tanto, o tempo é polissêmico (AQUINO, 2007), e cada sociedade possui um sistema 

de avaliação de tempo (HASSARD, 1996), seja no plano microssocial (próprio aos grupos) 

ou macrossocial (dos sistemas e instituições).  
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Partindo das especificidades da organização do trabalho juntamente com as 

transformações ocorridas na relação tempo-trabalho e na estruturação e regulamentação da 

profissão, propõe-se analisar as condições de trabalho e os seus deteminantes no exercício 

profissional dos motoristas de caminhão. Dessa maneira, a pergunta de partida da 

dissertação vem a ser: quais são as condições de trabalho e as suas implicações na 

temporalidade laboral dos mostoristas de caminhão?  

Assim, tem-se como objetivo geral dessa dissertação investigar as condições de 

trabalho dos caminhoneiros tendo a organização do trabalho e a regulamentação da 

profissão, principalmente o tocante à relação tempo e trabalho, como elementos 

constitutivos dessas condições. No intento de alcançar o objetivo geral, seguiu-se objetivos 

específicos que contemplam pormenores do assunto e que são essenciais para a construção 

do entendimento do tema, sendo eles: conhecer a organização e as condições de trabalho 

dos caminhoneiros; analisar a composição da jornada de trabalho e a sua vivência prática; e 

compreender os efeitos da Lei N°12.619 e da Lei N°13.103 na relação entre o tempo e as 

condições de trabalho para os caminhoneiros. 

A dissertação tem como primeiro capítulo a abordagem da caracterização da 

profissão de motorista de caminhão acerca de suas atribuições, da organização e das 

condições de trabalho; o segundo capítulo versa sobre o tempo de trabalho: o cenário 

amplo no qual se incluiu brevemente o estudo do tempo e os mecanismos de dimensão do 

tempo, seguindo com as teorias dos tempos sociais até chegar especificamente no tempo de 

trabalho como elemento estruturante na vivência temporal dos caminhoneiros. Já o terceiro 

capítulo, contempla a descrição das leis de regulamentação da profissão implicada nas 

prerrogativas e consequências destas no trabalho dos caminhoneiros, a fim de delinear um 

referencial teórico condizente. 

Como explicitado ao princípio, acredita-se que a profissão de motorista de 

caminhão é marcada por especificidades na sua organização do trabalho, principalmente no 

que se refere ao tempo de trabalho, sendo elemento constitutivo das condições oferecidas e 

enfrentadas nesse exercício profissional. Com base nisso, compreende-se que o tempo de 

trabalho para os caminhoneiros é um tempo dominante e que ultrapassa a dimensão da 

atividade laboral (a jornada laboral).  



18 

 

Até o ano de 2012 não existia regulamentação da jornada laboral em lei e, na 

realidade, mesmo após essa regulamentação, a falta de fiscalização nas rodovias somada a 

recorrente exigência das instituições contratantes faz com que os caminhoneiros continuem 

a dirigir por horas até o limite em que o seus corpos aguentem. Isso, muitas vezes, os 

levam a ultrapassar jornada laboral prevista em lei, fazendo emergir aspectos fundamentais 

das péssimas condições de trabalho, que nos casos extremos (que não são poucos) 

implicam em situações adoecedoras. A prevalência do tempo de trabalho sobre os demais 

tempos sociais provoca uma série de implicações na vida dos caminhoneiros em relação ao 

âmbito laboral e pessoal, como também, na saúde física e mental. É sobre tais evidências 

que busquei ouvir os próprios caminhoneiros. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Sobre o(s) caminhoneiro(s) 

Dentre as categorias ocupacionais ou profissões – nesta dissertação entendidas 

como sinônimos – que constam na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) a dos 

caminhoneiros, ou seja, os profissionais que transportam, coletam e entregam cargas em 

geral (BRASIL, 2002) se vê notavelmente implicada à questão das condições de trabalho, e 

da organização do trabalho, uma vez que esta última conforma variáveis determinantes das 

condições de trabalho oferecidas em cada uma das situações. Isso denota que, ainda que 

nosso foco se centre nas condições de trabalho e na perspectiva da temporalidade laboral, 

tomaremos o tempo como elemento estruturado a partir da forma como a atividade do 

caminhoneiro é organizada e como o mesmo a concebe. 

Embora a ligação entre a organização do trabalho e as condições de trabalho seja de 

complementariedade, pois a atuação determinada pela organização do trabalho encontra 

nas condições de trabalho as ferramentas para executar as atividades demarcadas por ela, 

isto é, as condições oferecidas aos profissionais – sejam elas físicas, estruturais ou 

psicológicas – são pressupostos para a execução das atividades tal como foram 

organizadas, distribuídas e descritas, em outras palavras, tal como propõe a organização do 

trabalho (BARCELLOS, 1999), as duas apresentam disparidade de significados. Assim, 

faz-se pertinente a diferenciação entre condições de trabalho e organização do trabalho. 

Essa dissertação assumirá a conceituação elaborada por Dejours, para o qual, inicialmente, 

atribui-se às condições de trabalho os fatores relacionados à manutenção ou perda da saúde 

física, enquanto a organização do trabalho implica em fatores ligados à saúde mental 

(BARCELLOS, 1999).  

As condições de trabalho dizem respeito aos encargos, ferramentas e circunstâncias 

oferecidas e produzidas na ação do trabalho, contemplando aspectos do ambiente físico e 

biológico traduzidos em, por exemplo, condições de higiene e de segurança (DEJOURS, 

1992). Já a organização do trabalho traduz a própria divisão do trabalho: como se 

estruturam as relações de poder, a comunicação e como as atividades são descritas, 

organizadas e distribuídas. Para Alencar e Biz (2012) a organização do trabalho é 

responsável pela regulamentação dos processos de trabalho. Após diferenciá-las, 

evidencia-se que nessa dissertação foram abordados os pontos convergentes e de 

interinfluencia – tendo em vista que saúde física e saúde mental não podem ser abordadas 
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por um olhar unívoco – porém, a todo momento manteve-se o cuidado em ressaltar que há 

por parte de autores, como Dejours, uma preocupação em distinguir os dois conceitos.  

 Os fatores característicos da organização e do tempo de trabalho influenciam nas 

condições de trabalho da profissão daqueles que a desempenham. A organização e as 

condições do trabalho dos caminhoneiros são marcadas, de acordo com a literatura, por 

fatores insalubres, horários atípicos e alto grau de periculosidade. Knauth, Pilecco, Leal, 

Seffener, e Teixeira (2012) destacam que essa atividade é executada com instrumentos e 

técnicas comuns a caminhoneiros de diferentes países, sendo representada em sua maioria 

por homens (LEAL, 2008) e atribuída de significados como ―um trabalho cansativo‖, 

―desgastante‖ e ―solitário‖. 

Sendo essas as referências atribuídas à profissão, constata-se que as condições de 

trabalho enfrentadas pelos caminhoneiros são condições precarizadas e marcadas pela falta 

de segurança nas estradas, falta de pontos de parada adequados, estradas ruins, falta de 

sinalização, restrição de meios de lazer nas estradas e, principalmente, pela necessidade de 

manter-se em direção ininterrupta por longos períodos de tempo. As condições enfrentadas 

no desempenho profissional dos caminhoneiros, citadas anteriormente, podem resultar em 

impactos biopsicossociais negativos na saúde física e mental dos caminhoneiros por meio 

de, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas (MORENO; ROTENBERG, 2009) como 

o conhecido ―rebite‖ ou a cocaína (atualmente de fácil acesso) para suportar as longas 

jornadas e se manter em estado de vigília dirigindo por 12, 24 ou horas a mais. 

Para Aquino (2007), ao citar Marx, o tempo de trabalho, materializado nas jornadas 

laborais, está pautado na lógica projetada e desenvolvida pelo modelo de produção 

industrial capitalista, tradicionalmente marcado por jornadas bem definidas e 

cronometradas em horas. Dada essa importância, a jornada laboral é protagonista na 

histórica luta social das classes de trabalhadores seja por reivindicações de direitos e 

garantias sociais, melhores condições de trabalho ou pela diminuição da quantidade do 

tempo de trabalho (AQUINO, 2007). Quando se trata dos caminhoneiros, a configuração 

do tempo de trabalho é diferenciada.  

De acordo com Araújo (2011), a jornada laboral no ramo de transporte rodoviário 

tem duas possibilidades de ser medida. Para entender as duas possibilidades é necessário 

conceituar algumas expressões que utilizamos ao longo do texto: primeiro ―frete 
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específico‖, ou seja, quando um contratante entra em contato com o caminhoneiro e acorda 

um contrato de situação específica encerrado após a entrega do frete; a segunda expressão 

é ―contrato de trabalho‖ que se configura como emprego formal no qual o trabalhador 

mantém vínculo empregatício com instituição formal. 

Assim explicado, as duas possibilidades de medir o tempo de trabalho dos 

caminhoneiros são: ―por peça‖, quando o valor do pagamento é estipulado com base na 

carga transportada e na demanda de tempo para entregá-la, de acordo com contrato 

específico; ou ―por tempo‖, quando o trabalho tem uma remuneração fixa a partir do 

contrato de trabalho definido e independente do frete específico (ARAÚJO, 2011), ou seja, 

o pagamento é referente ao modelo salarial padrão de jornada laboral que compreende, em 

média, às 44 horas semanais. Essa distinção, entre outros fatores, é um reflexo das diversas 

formas de organização do trabalho que demanda, também, outra lógica de organização 

temporal.  

Para o caminhoneiro, as estradas e rodovias, devido à configuração da profissão, 

são transmudadas em ―lar‖ (ARAÚJO, 2011). No entanto, as rodovias são na verdade 

espaços que ligam comunidades com noção espacial e temporal bem definidas (LEAL, 

2008), e ao caminhoneiro cabe transitar entre essas noções construindo sua jornada laboral 

a partir das particularidades de cada uma das comunidades. Por exemplo, na realidade 

brasileira no segundo semestre do ano se inicia o horário de verão, os caminhoneiros de 

rota longa, aqueles que atravessam o Brasil (NASCIMENTO, EURÍPEDES; 

NASCIMENTO, EVANIA; SILVA, 2007) precisam adequar-se à medição temporal do seu 

município (origem da viagem) e a do munícipio de destino da carga (destino final). 

A íntima relação entre a jornada de trabalho e a organização do trabalho tem na 

regulamentação da profissão um pressuposto no propósito de conhecer as condições de 

trabalho dos caminhoneiros; para isso, além desses fatores, é indispensável falarmos sobre 

as leis de regulamentação da profissão de motorista de caminhão. A Lei nº 12.619 e Lei nº 

13.103, que ganharam relevo recentemente com sua entrada na pauta do congresso 

brasileiro no período de 2014 e ao longo de 2015 e as suas implicações em paralizações e 

movimentos grevistas que levaram a ocupar farto espaço na mídia devido à configuração 

do momento atual do exercício profissional dos caminhoneiros no cenário brasileiro, 

pressupõe a relevância de abordá-las. 
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Conhecendo a profissão de motorista de caminhão: a organização do trabalho no setor 

de transporte terrestre de cargas 

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2014) a 

quantidade de pessoas trabalhando no setor de transporte de cargas no Brasil é superior a 4 

milhões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa 

Anual de Serviços (PAS), em sua última publicação no ano de 2012 agrupa as atividades 

econômicas de acordo com a finalidade de uso e cria o grupo ―transportes, serviços 

auxiliares aos transportes e correio‖ no qual inclui o transporte terrestre de cargas. 

 O processo de reestruturação produtiva tem possibilitado novas práticas de 

negócios e exigido do setor de transportes terrestre de cargas abertura para inovações 

tecnológicas nos equipamentos de transporte, manipulação de cargas, na comunicação e 

logística (IBGE, 2012). Conforme a PAS, esse grupo representa 20,9%, da população 

economicamente ativa na economia, respondendo a 25,1% dos salários e retiradas da 

economia nacional. Um dado importante é que o transporte rodoviário teve destaque em 

relação a todos os indicadores selecionados para essa pesquisa, apontando os maiores 

índices do grupo ―transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio‖: ―51,7% 

(R$ 164,0 bilhões) da receita operacional líquida do segmento, 51,9% (R$ 29,7 bilhões) da 

massa salarial, 65,7% (1 646 438) das pessoas ocupadas e 78,5% (124 793) das empresas‖ 

(IBGE, 2012).  

Fica evidente a importância do setor de transporte rodoviário de cargas no 

funcionamento da economia uma vez que o modal rodoviário participa com 52,0% da 

carga movimentada no Brasil (MINISTÉRIO DO TRANSPORTE, 2012). O transporte 

terrestre de cargas é o segundo modal de transporte mais veloz e o primeiro em relação à 

disponibilidade – as rodovias teoricamente estão presentes em todas as regiões do país 

(WANKE; FLEURY, 2006) – entretanto a categoria não é reconhecida e remunerada com 

tal importância. 

Baseada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) 

que regula e supervisiona ―a atividade econômica do Transporte Rodoviário de Cargas 

realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante 

remuneração, exercido por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência‖ 
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(ANTT, 2014) a segmentação da atividade se divide em (a) Transportadores Autônomos de 

Cargas (TAC), ou seja, proprietário ou co-proprietário de veículo de carga ou dispondo de 

veículo arrendado sob sua responsabilidade, representando a frota de, em média, 1 milhão 

de veículos; (b) Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) com um pouco mais 

1.200.000 mil veículos; e também  (c) Cooperativas de Transporte Rodoviário de Cargas 

(CTC) que representam cerca de 17.000 veículos registrados (ANTT, 2015), sendo as duas 

últimas ―pessoas jurídicas, legalmente constituídas de acordo com as normas da legislação 

vigente e que dispõe de frota rodoviária de cargas sob sua responsabilidade, próprias ou 

arrendadas, ou dos associados, no caso de cooperativas‖ (ANTT, 2014). Para situar, a 

classificação desenvolvida pela ANTT será a nomenclatura adotada nesse texto. 

Os caminhões, principal instrumento de trabalho desses profissionais, têm em média, 

no Brasil, entre 10-17 anos de uso. Os caminhões dos transportadores autônomos têm em 

média 17,2 anos; para os veículos utilizados pelas empresas a média é de 9,4 e os de 

cooperativas têm em média 10,8 anos de uso (ANTT, 2015).  

É importante conhecer a delimitação formal dessa atividade. Através do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), instituída 

no ano de 2002 pela portaria nº 397, tem o objetivo de identificar as ocupações no mercado 

de trabalho para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares 

(BRASIL, 2002). Assim, a CBO auxilia no processo de análise das transformações 

ocorridas nas formas de organização do trabalho sendo essencial para o planejamento ―das 

estatísticas de emprego-desemprego, para o estudo das taxas de natalidade e mortalidade 

das ocupações, para o planejamento das reconversões e requalificações ocupacionais, na 

elaboração de currículos, no planejamento da educação profissional, no rastreamento de 

vagas e dos serviços de intermediação de mão-de-obra‖ (BRASIL, 2002). Os pontos 

citados agora são causa e, ao mesmo tempo, consequência da restruturação nas formas de 

organização do trabalho que refletem diretamente na estruturação temporal e nas condições 

de trabalho e que serão consideradas em nossa análise. 

Quem são os caminhoneiros para a CBO? A categoria ocupacional de caminhoneiros 

é apresentada por uma descrição geral englobando os ―motoristas de veículos de carga em 

geral‖ (BRASIL, 2002) descritos como profissionais que coletam, carregam e entregam 

cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados, prestam socorro 

mecânico e operam outras atribuições relacionadas ao transporte de mercadorias como: 

―movimentar cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar 

inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de 
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veículos e de cargas‖ (BRASIL, 2002). Vale ressaltar que ao empregarmos ao longo do 

texto a expressão ―caminhoneiros‖ estamos nos referindo de forma geral à descrição de 

―motoristas de veículos de carga em geral‖ (BRASIL, 2002). 

Porém, dentro dessa descrição geral os caminhoneiros são classificados em três 

categorias específicas pela CBO: ―caminhoneiro autônomo‖, aquele que faz rotas regionais 

e internacionais e é proprietário ou arrendatário do veículo; o ―motorista de caminhão‖ 

que, também, pode trafegar em rodovias nacionais e internacionais e dirige caminhões de 

outrem na maioria das vezes subordinado a normas alheias; e o ―motorista operacional de 

guincho‖ que são os operadores de caminhão-guincho leve, médio, pesado e caminhão-

guindaste (BRASIL, 2002). O quadro a seguir elenca as modalidades de caminhoneiros 

referenciados pelo tipo de veículo em suas variações de modelo, tamanho e carroceria na 

classificação proposta pela CBO. 

 

Quadro 1.0 – motoristas de veículos de cargas em geral. 

7825. Motoristas de veículos de cargas em geral 

7825-05 - Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 

Caminhoneiro,  

Caminhoneiro carreteiro,  

Caminhoneiro carreteiro (transporte animal),  

Caminhoneiro caçambeiro,  

Caminhoneiro de basculante,  

Caminhoneiro de caminhão basculante, 

Caminhoneiro de caminhão leve,  

Caminhoneiro de caminhão pipa,  

Caminhoneiro de caminhão-betoneira,  

Caminhoneiro de caminhão-tanque,  

Caminhoneiro gaioleiro (gado),  

Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira,  

Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta). 

 

7825-10 - Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta),  

Carreteiro (transporte de animal),  
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Caçambeiro, Cegonheiro ( motorista de caminhão),  

Gaioleiro (gado),  

Manobrista de veículos pesados sobre rodas,  

Motorista carreteiro,  

Motorista de basculante,  

Motorista de caminhão,  

Motorista de caminhão leve,  

Motorista de caminhão-basculante,  

Motorista de caminhão-betoneira,  

Motorista de caminhão-pipa,  

Motorista de caminhão-tanque,  

Motorista operador de caminhão-betoneira. 

 

7825-15 - Motorista operacional de guincho 

Motorista de caminhão-guincho leve,  

Motorista de caminhão-guincho médio,  

Motorista de caminhão-guincho pesado,  

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk,  

Motorista de caminhão-guindaste. 

 

Fonte: CBO. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf 

 

 Outra possibilidade de classificação dos caminhoneiros diz respeito à distância que 

percorrem: os caminhoneiros que fazem frete de cargas dentro dos municípios ou nos 

limites estaduais, isto é, os que geralmente retornam diariamente às suas casas e não 

passam muito tempo longe das famílias são os caminhoneiros de rota curta (ARAÚJO, 

2011); e os que cruzam o país, os chamados caminhoneiros de estrada (NASCIMENTO, 

EURÍPEDES; NASCIMENTO, EVANIA; SILVA, 2007) são os de rota longa. 

 

Dirigindo nas estradas: as condições de trabalho dos caminhoneiros 

No que diz respeito às condições gerais de exercício da profissão a CBO classifica 

esses profissionais como um grupo homogêneo de prestadores de serviço na condição de 

autônomos ou na condição de atuante no setor formal, com Carteira de Trabalho e 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
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Previdência Social (CTPS) assinada. Nessa dissertação, esse grupo é identificado como 

‗caminhoneiros institucionalizados‘, pois respondem à regulamentação instituída pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943). A CBO descreve sua atuação, 

geralmente, nos setores da agricultura, pecuária, automobilístico, de extração de minerais 

entre outros (BRASIL, 2002). A seguir é apresentado um quadro com a listagem 

desenvolvida pela CBO referente às competências pessoais primordiais na atuação da 

profissão que se encontra no site do MTE.  

Quadro 2.0 – competências pessoais necessárias à atuação da profissão de caminhoneiro. 

1. Desenvolver dirigibilidade para carga viva 

2. Demonstrar coerência 

3. Manter-se atualizado sobre a legislação de trânsito 

4. Cumprir leis de trânsito 

5. Tomar cuidados especiais com carga viva transportada 

6. Respeitar os limites da sua força física 

7. Propor mudanças operacionais 

8. Trajar-se adequadamente 

9. Demonstrar capacidade de resistência física 

10. Demonstrar determinação 

11. Ter consciência dos limites da máquina 

12. Participar de treinamentos 

13. Dominar noções básicas de mecânica 

14. Dominar noções básicas de primeiros socorros 

15. Dominar noções básicas de condução econômica 
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16. Prestar serviços com qualidade 

17. Demonstrar rapidez de reflexos 

18. Demonstrar senso de responsabilidade 

19. Dominar funcionamento da máquina 

Fonte: CBO. Disponível em: 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaCompetencias.jsf 

Percebe-se, a partir do quadro 2.0, o cuidado do MTE em demarcar características 

pessoais esperadas e adequadas aos caminhoneiros. Esse cuidado dá margem a pensarmos 

sobre as condições de trabalho que são oferecidas para a execução dessas ―exigências‖ 

impossíveis de serem operacionalizadas sem amparo estatal, social e de estrutura. Podemos 

citar, como exemplo, o item ―4. Cumprir as leis de trânsito‖: para atender a essa exigência 

o caminhoneiro demanda de pontos de parada adequados, de fiscalização atuante, de 

segurança nas rodovias e demais fatores que, por vezes, são negligenciados e até 

inexistentes. Assim, surgem questionamentos essenciais: como exigir o cumprimento das 

leis de trânsito que prevê, na legislação atual, paradas a cada 5 horas e 30 minutos se não 

existem postos de parada adequados, fiscalização efetiva, segurança, pavimentação e entre 

outros fatores necessários? 

Tendo em vista as deficiências estruturais ou ausências do modal de transporte 

ferroviário e hidroviário do país, é através do modal rodoviário que a produção dos mais 

variados setores – setor alimentício, automobilístico e vestuário – escoam sua produção e 

suprem a necessidade do mercado. O modal de transporte terrestre repousa sua importância 

na deficiência das outras vias de transporte, uma vez que é por meio do transporte 

rodoviário que a força de trabalho, os insumos e matérias primas chegam aos extremos do 

país capacitando a instrumentalização das indústrias (TEDESCO; VILLELA; 

GRANEMANN; FORTES, 2011).  

Na prática alguns caminhoneiros passam até 18 horas em direção ininterrupta por 

dia – aqui entendida como a jornada laboral em si – devido a fatores socioeconômicos, à 

exigência de entregar a carga em curto espaço de tempo determinado pelas organizações 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO; SILVA, 2007) ou, às vezes, por escolha dos próprios 

caminhoneiros que optam por dirigir o maior número de horas possível para cumprir seu 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaCompetencias.jsf
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prazo de entrega e, assim, poder negociar outro frete ou mesmo para poder estar mais 

tempo em convívio familiar – os discursos dos participantes dessa pesquisa confirmam e, 

para além, relatam até 24 horas de direção ininterrupta, em alguns casos. O capítulo 

“Resultados e Discussões” traz o diálogo entre literatura e os discursos da pesquisa em 

questão. Desse modo, diversas são as motivações implicadas na definição da jornada de 

trabalho. Com isso, tais exigências podem advir de interesses aparentemente pessoais, no 

caso dos TAC, ou por determinação das ETC e CTC as quais os caminhoneiros respondem. 

Outro determinante para o tempo de direção ininterrupta é o tipo de veículo dirigido 

e o tipo de carga transportada (ARAÚJO, 2011). Dependendo do caminhão – se é pequeno, 

médio ou de grande porte – e do tipo de carga, é definido o tempo em direção ininterrupta. 

Por exemplo: existe o caminhão-cegonha, próprio para o transporte de veículos pequenos; 

o caminhão-tanque, para o transporte de combustíveis ou material inflamável; o caminhão-

frigorífico, para o transporte de laticínios e outros produtos que requerem refrigeração. 

Desse modo, dependendo da especificidade da carga, o caminhoneiro tem que cumprir um 

limite de horas para transportá-la antes que a mercadoria estrague. Isso ―obriga‖ o 

caminhoneiro a estipular o tempo de direção ininterrupta, às vezes, extrapolando o limite 

de horas de direção permitido – na prática esse é um comportamento rotineiro e reforçado 

pelos contratantes que diminuem o pagamento do frete a cada hora de atraso do tempo 

previsto para a entrega, tal como vimos relatados em depoimentos de caminhoneiros em 

outra pesquisa (BEZERRA, 2013) e que pressupõe, a partir da organização do trabalho, 

modelos distintos de estratégias temporais vinculadas a tecnologia dos equipamentos que 

utilizam. O resultado dessas especificidades, da atividade dos caminhoneiros, é o aumento 

da jornada laboral e consequente extensão (ou invasão) do tempo de trabalho ao tempo 

livre que poderia ser de descanso, de prevenção da saúde ou de convívio familiar. 

Quando se trata da organização do trabalho, autores descrevem essa profissão como 

desempenhada, em sua maioria, por homens, trabalhando individualmente ou em duplas, 

permanecendo em uma mesma posição por horas, com jornadas laborais irregulares e com 

horários atípicos (CBO, 2002; CERQUEIRA-SANTOS; MORAIS; MOURA; KOLLER, 

2008; CHILDHOOD, 2010; DE PARIS; GRANDI; SIVIERO; PEREIRA, 20013; PMC, 

2013-2014; SOUSA; SILVA; PALMEIRA, 2014; LEAL, 2008). Tal maioria pode ser uma 

consequência das condições de trabalho que exigem do profissional força física e ampla 

resistência, como citado no item ―9. Demonstrar capacidade de resistência física‖ descrito 
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pela CBO (2002) e, também, pelas questões de segurança (no caso, a falta dela) e os 

eminentes riscos que perpassam o ambiente de trabalho. A atividade é encarada como um 

trabalho com condições estressantes, limitadoras, cansativas, desgastantes e genuinamente 

solitárias (KNAUTH; PILECCO; LEAL; SEFFENER; TEIXEIRA, 2012) o que resulta em 

hábitos de vida preocupantes em relação à alimentação, ao sedentarismo e as doenças 

desencadeadas pela perda de sono, como por exemplo, a obesidade e estafa (DE PARIS; 

GRANDI; SIVIERO; PEREIRA, 2013) – estas são ilustrações dos impactos 

biopsicossociais da profissão.  

Outra especificidade da profissão é o fato de que: a soma das grandes rotas 

percorridas e dos prazos fixos para a entrega das cargas faz os caminhoneiros procurarem 

medidas de aumento do período de vigília, através da redução das horas de sono noturno e 

do uso de substâncias psicoativas (anfetaminas e álcool), sendo relevante apontar que a 

junção desses dois fatores tem impactos biopsicossociais, citados anteriormente nesse texto 

e a seguir descritos. No âmbito social, os fatores implicam no alto índice de acidentes 

provocados e sofridos nas rodovias e, em conflitos familiares gerados pela ausência e 

distanciamentos resultantes dos muitos dias fora de casa (SOUZA; PAIVA; REIMÃO, 

2008). No âmbito psicológico e biológico os principais impactos são: irritabilidade, fadiga, 

estresse, distúrbios do sono, doenças coronárias e doenças cardiovasculares. As jornadas de 

trabalho propostas aos caminhoneiros são, em algumas situações, quase impraticáveis e os 

levam a trocar o dia pela noite devido ao menor fluxo de trânsito noturno. O estilo de vida 

irregular afeta diretamente na saúde e resulta em distúrbios de sono (às vezes, não 

diagnosticados e consequentemente não tratados), horários e pausas para descanso 

inapropriadas e, como dito, ao consumo de álcool e outras drogas, como medida para 

suprir as demandas da ocupação (MORENO; ROTENBERG, 2009). 

Recai ainda sobre os caminhoneiros, por ser uma questão recorrentemente 

encontrada na literatura específica e em pesquisas prévias (BEZERRA, 2013), ressaltar a 

representação social negativa da profissão desde o seu surgimento (KOPRAN, 2012). O 

número elevado de acidentes de trânsito ocasionados por caminhoneiros (SOUZA; 

PAIVA; REIMÃO, 2008) e o recorrente envolvimento com a prática de exploração sexual 

de mulheres, adolescentes e crianças somam-se a essa representação social negativa e 

arraigada culturalmente, ocasionando uma tendência à desqualificação de sua função 

social. A tendência a uma exclusão social ocasionada pela marginalização da profissão 
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produz um quadro de insatisfação nos caminhoneiros que se sentem excluídos, tanto pelos 

representantes governamentais quanto pela sociedade civil (BEZERRA, 2013). 

Deve ser ressaltado que essa não é uma evidência específica do contexto brasileiro. 

Masson e Monteiro (2010) analisaram pesquisas em continentes como a África, a Ásia e a 

América Latina e constataram problemas similares no tocante às condições de saúde e 

trabalho, ao estilo de vida inadequado e a alta vulnerabilidade a riscos. Os caminhoneiros 

se encontram suscetíveis à falta de segurança nas paradas em meio à estrada, eventuais 

encontros sexuais pontuais e sem proteção, solidão e falta de relações interpessoais 

íntimas. Em contraposição, a pesquisa de Leal (2008) na realidade brasileira revela que ―os 

caminhoneiros têm vínculos fortes, construídos historicamente, com os locais em que 

permanecem ao longo de suas rotas, onde reencontram um número expressivo de pessoas, 

sendo poucas as situações em que é um ‗anônimo‘ no grupo‖ (p. 162). 

Ainda em relação à literatura, o tema ―masculinidade‖ recebe destaque nas 

pesquisas realizadas que discorrem sobre o contexto de trabalho em âmbito nacional e 

internacional com caminhoneiros. Isso se dá, segundo dados do IBGE, pelo fato de 98,2% 

da população total de caminhoneiros ser do sexo masculino (SOUSA; SILVA; 

PALMEIRA, 2014). O fato de que a maioria da população de caminhoneiros é do sexo 

masculino, juntamente com o estilo de vida gerado pela organização e condições de 

trabalho, aponta para outro aspecto destacado nos estudos sobre implicações que as 

condições de trabalho impõem, a saber, o alto índice de transmissão de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST´s) em caminhoneiros. De modo que a resultante da 

interação multifatorial de elementos como a construção social da masculinidade, em que o 

gênero masculino tem a obrigação de afirmar sua sexualidade e virilidade e por causa da 

grande mobilidade espacial que a profissão proporciona, deixa os indivíduos longe de suas 

parceiras fixas e suscetíveis a encontros sexuais eventuais e desprotegidos (SOUSA; 

SILVA; PALMEIRA, 2014).  

Os estudos que contemplam a vulnerabilidade dos caminhoneiros às DST´s (LEAL, 

2008; KOLLER, 2007; MASSON; MONTEIRO, 2010; ROCHA, 2008; TELES, 2008; 

VILLARINHO, 2002) relacionam aspectos como comportamentos de risco, podendo citar 

como exemplo: o uso de drogas, estilo de vida, solidão, ausência de perspectivas concretas 

de lazer ou como aponta Leal (2008) ―as únicas distrações oferecidas aos caminhoneiros 

seriam o álcool, as prostitutas e as drogas‖ (p. 138).  
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 A Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA) é outro tema bastante 

abordado na literatura referente aos caminhoneiros. A ChildHood em parceria com a 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) e empresas privadas desenvolve, desde o ano 2006, o 

Programa na Mão Certa (PMC) que tem como objetivo fazer o mapeamento dos pontos 

vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais 

brasileiras. O principal alvo são os caminhoneiros, pois são considerados protagonistas do 

ESCA, enquanto clientes ou meio de transporte para jovens e crianças em busca de 

possíveis clientes (CERQUEIRA-SANTOS; MORAIS; MOURA; KOLLER, 2008). Além 

de fazer o mapeamento - ao identificar os pontos de maior vulnerabilidade - o programa 

tem a missão de levar o setor privado a atuar no enfrentamento da ESCA nas rodovias 

brasileiras capacitando multiplicadores (pessoas de dentro das empresas) que passam a 

sensibilizar os caminhoneiros, sejam eles TAC, ETC ou CTC, para que atuem como 

agentes de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes (CHILDHOOD, 2013, 

2014). 

Os temas de vulnerabilidade a DST´s e a ESCA foram abordados, também, para 

salientar mais uma das questões dessa dissertação: a relação entre as condições de trabalho 

e as atividades do tempo de trabalho e tempo livre dos caminhoneiros. O que os 

caminhoneiros fazem quando estão nas estradas e não estão dirigindo, ou seja, o que fazem 

com o seu tempo livre? O PMC elaborou um levantamento de dados sobre o Perfil do 

Caminhoneiro (2010) em diversos estados brasileiros focando na temática da ESCA. No 

relatório, foi perguntado acerca do tempo que os caminhoneiros passam na estrada e as 

atividades que realizam enquanto estão parados, à espera da carga ou do descarregamento. 

Os dados do Perfil do Caminhoneiro (2010) apontam que os caminhoneiros passam, em 

média, 19 dias fora de casa – número corroborado nessa pesquisa. De acordo com a Lei Nº 

13.103, que regulamenta a profissão, ao ultrapassar 7 dias na estrada o caminhoneiro tem 

direito a 24 horas de repouso em cada semana; no entanto, essa normatização não foi 

asseverada nas falas dos participantes.  

No período em que os caminhoneiros se encontram nas estradas, o tempo é dividido 

entre as atividades de dirigir ou esperar a carga/descarga dos produtos (que contabiliza 

57,99% da quantidade total de horas na estrada), aqui entendidas como o tempo de 

trabalho; ou fazendo atividades como conversar entre amigos (25,42%), dormir (23,75%) e 

assistir televisão (15,95), atividades entendidas como tempo livre – lembrando que outras 
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atividades foram citadas, porém, essas foram as atividades de maior percentual. Esse 

percentual vai de encontro com os dados levantados nessa pesquisa, onde em média 90% 

dos caminhoneiros usam seu tempo livre para dormir e descansar, alcançado a maior 

recorrência em detrimento das demais atividades como conversar com os amigos, como 

aponta o Perfil do Caminhoneiro (CHILDHOOD, 2010). Esses dados serão aprofundados 

posteriormente no capítulo “Resultados e Discussões”.  

O cotidiano dos caminhoneiros, representado nesses números, pode ser analisado 

pela descrição da jornada de trabalho, tendo em vista que ela é contabilizada, pela Lei Nº 

13.103 e pelos próprios caminhoneiros, como desde o momento em que deixam suas 

residências (BEZERRA, 2013). A delimitação da jornada laboral dos caminhoneiros é de 

difícil definição e leva a questionamentos sobre: O que caracteriza o tempo de trabalho dos 

caminhoneiros? Como quantificar a jornada? Como medir o ritmo de trabalho? O que é 

considerado tempo de trabalho? Seriam somente as horas de direção ininterruptas ou todos 

os dias fora de casa podem ser considerados? Porém, o questionamento principal parte da 

indagação: ―se‖ e ―como‖ a delimitação do tempo de trabalho afeta nas condições de 

trabalho desses profissionais. 

Enfim, os dias viajando são o tempo dominante que prevalece frente ao tempo do 

convívio familiar, das atividades em meio à comunidade de sua residência fixa e, também, 

das atividades do tempo livre, pois o acesso à educação, serviços de saúde e possibilidades 

de lazer são restritos nas rodovias (LEAL, 2008). Percebe-se, assim, que as condições de 

trabalho refletem em aspectos biopsicossociais da vida profissional e pessoal dos 

caminhoneiros.  

Essas questões podem ser facilmente respondidas pelas leis que regulamentam a 

profissão de caminhoneiro, entretanto, buscou-se, neste texto, ampliar o olhar para além do 

que prevê a legislação que seria tomada, aqui, de forma semelhante ao trabalho prescrito, 

ou seja, ao que está determinado na consolidação das leis que regulamentam a profissão. 

Fazendo uma alusão à proposta da Clínica da Atividade (CLOT, 2006), intentou-se 

perceber o ―real da atividade‖: como os caminhoneiros vivenciam a sua jornada laboral ou 

o seu tempo de trabalho. Como o tempo é uma questão que perpassa as condições de 

trabalho dos caminhoneiros de forma singular, influenciando-as e sendo determinado por 

elas, é preciso entender esse fenômeno tão complexo, principalmente em sua relação com o 

trabalho.   



33 

 

2.1.1 Tempo e trabalho para os caminhoneiros  

Ao propor a investigação da implicação do tempo de trabalho na realidade 

constitutiva das condições de trabalho dos caminhoneiros, é pertinente a análise da 

construção do fenômeno temporal em sua profunda articulação com o trabalho, tal como se 

vive a partir da Modernidade. Assim, pensar sobre o tempo é pensar sobre a definição de 

mundo e de homem. O mundo torna-se mundo a partir da significância que o homem lhe 

concede, através de vivências e da ação do homem sobre ele, aqui identificada como 

trabalho. As relações estabelecidas entre tempo e mundo podem ser percebidas na 

dinâmica das quatro estações, no decorrer de dias e noites, nos determinantes de ciclos 

naturais, na evolução biológica da fauna e do homem e em vários outros exemplos. 

Aponta-se o modo em que o mundo foi, e continua sendo transformado pela intervenção do 

tempo e, também, a transformação deste pela ação do homem em sua relação com o 

ambiente. É nesse tripé, como pano de fundo, que se constrói o entendimento de tempo de 

trabalho.  

O tempo está presente no seio de diversos e, por vezes, divergente campos teóricos. 

É certo que cada um dos campos direciona seu olhar para as especificidades que lhe é 

relevante, porém, o interesse em tentar entender a questão temporal é recorrente. O homem 

sempre buscou ―desvendar‖ ou se apropriar do tempo como elemento estruturador da 

sociedade. Nas sociedades primitivas, por exemplo, o fez  através dos fenômenos naturais 

enquanto nas sociedades industriais o relógio assumia a função de ―meio de orientação pra 

homens inseridos numa sucessão de processos sociais e físicos‖ (ELIAS, 1998, p.8). Com 

a emergência da agricultura e o desenrolar das primeiras sociedades surgiu a necessidade 

de situar os acontecimentos do devir externos aos homens; esses acontecimentos eram 

responsáveis pelos movimentos da natureza como períodos de chuva e migração de 

animais, e por conduzir as atividades de subsistência (ELIAS, 1998). 

O tempo, por fazer parte do cotidiano e ser experiencial – nós, a todo o momento, 

vivemos o devir da temporalidade –, chama a atenção do senso comum e da comunidade 

científica que cria teorias e entendimentos acerca do tempo. A Sociologia, por exemplo, 

vem contribuir com a dimensão simbólica do tempo entendendo-o como vivência 

individual e partilhada. O ―tempo social‖, então, provém à própria articulação e formação 

da estrutura social (SABÓIA, 2007) para as teorias sociológicas.  
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Uma questão relevante é sobre as possibilidades de posicionamento acerca da 

temporalidade. Neste texto, partimos do posicionamento teórico de Canadell (2004) e 

identificamos duas mediadas intituladas de ―dimensões do tempo‖. Para Canadell (2004) 

existem duas dimensões principais, uma tratando o tempo como linear que segue uma 

ordem contínua e é irreversível e a outra demarcando o tempo como retorno caracterizado 

pela periodicidade e circularidade. Vamos chamar essas duas matrizes de dimensão linear e 

dimensão cíclica. A dimensão linear do tempo é inaugurada pela tradição judaico-cristã ao 

enraizar a ideia da busca pela salvação como caminho a ser seguido ao longo da vida 

(BENDASSOLLI, 2009). Desse modo, a linearidade do tempo se justifica no começo, 

meio e fim necessários parar alcançar a salvação. Após o cristianismo, com o ideal 

protestante e abertura ao cientificismo, Isaac Newton (grande físico e matemático inglês), 

como um dos principais representantes da concepção linear, propõe que o tempo flui 

independente de qualquer relação externa (percepções e interpretações) de maneira 

uniforme e seu fluxo não é passível de mudança; para tanto, o cientista abstraiu o tempo da 

realidade postulando, também, a conversão do tempo em instrumento de medida e 

posteriormente em mercadoria, indo, futuramente, ao encontro do modelo de produção 

industrial (VICENS, 2004). 

Fazendo um elo com outro pilar dessa dissertação, o trabalho, o modelo de 

produção industrial reforçou a dimensão linear do tempo uma vez que as atividades 

produtivas passaram a ser controladas pelo tempo. Os pressupostos do trabalho agora eram 

a rigidez, o controle e a sincronização do tempo materializada no relógio mecânico 

(AQUINO, 2008). Anteriormente, vimos que o tempo de trabalho dos caminhoneiros pode 

ser medido ―por tempo‖ ou ―por peça‖, refletindo ambas as dimensões: linear, quando 

resulta da delimitação da jornada de trabalho ―por tempo‖ (ARAÚJO, 2011). Dessa forma, 

o tempo de trabalho é estabelecido pelas horas acordadas no contrato de trabalho do setor 

formal da economia – geralmente com jornadas laborais atípicas ao modelo proposto pela 

legislação brasileira através da Constituição de 1988 de, no máximo, 44 horas semanais, 

mas firmando com o contratante uma relação fixa entre a disposição do seu tempo de 

trabalho e o retorno financeiro. 

A outra possibilidade contempla a dimensão cíclica do tempo, isto é, quando se 

estabelece um contrato de trabalho para um frete específico e determina a quantidade de 

horas (geralmente utilizando como medida do tempo à unidade ―dia‖) para a entrega da 
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carga (ARAÚJO, 2011). À vista disso, o tempo é um dos principais reguladores do 

exercício profissional dos caminhoneiros, sendo origem das condições de trabalho, como: 

quantidade de horas de sono, horas de direção ininterruptas, dias longe de casa e a 

iminência do uso de substâncias psicoativas para permanecer ativo e desenvolvendo a 

atividade.  

A ideia do tempo cronológico nos países ocidentais está tão arraigada que visualizar 

outra perspectiva de desenrolar do fluxo do devir é difícil, para não dizer praticamente 

impossível. Elias (1998), no célebre livro ―Sobre o Tempo‖, atenta para a naturalização do 

tempo. O modelo de medição do tempo vinculado aos calendários, cronômetros e aos 

meios de quantificar a passagem do tempo alcançaram um status quo que legitima sua 

condição de representantes e marcadores do tempo. O autor critica a submissão frente a 

esses marcadores socialmente construídos, mas internalizados como naturais ou condições 

de existência à priori, e nesse sentido, questiona. 

―Qual é o sistema de relações entre, de um lado, uma estrutura social dotada 

de uma rede necessária, mas também inelutável de determinações temporais 

e, de outro, uma estrutura de personalidade dotada de uma percepção 

apuradíssima do tempo e submetida a sua disciplina? Essas perguntas não são 

para nós um problema agudo. Sentimos a pressão do tempo cotidiano dos 

relógios e percebemos — cada vez mais intensamente à medida que 

envelhecemos — a fuga dos anos nos calendários. Tudo isso tornou-se uma 

segunda natureza e é aceito como se fizesse parte do destino de todos os 

homens‖ (ELIAS, 1998, p. 11). 

O tempo quantificado seria a maneira idealizada no modelo de sociedade capitalista 

de vivência temporal inviolável e inquestionável. Mesmo construída sócio-historicamente 

essa concepção temporal fica imune, para a maioria das pessoas ou nos campos de 

discussão, a questionamentos. A vivência do tempo linear é naturalizada no senso comum 

através da dominância do modelo de produção industrial. No entanto, tem-se assistido 

certos questionamentos e reflexões científicas ressaltando críticas a essa naturalização do 

tempo e advogando mudanças estruturais nas concepções de tempo (AQUINO, 2008; 

CARDOSO, 2010; LOURENÇO, 2010; MACHADO, 2012). 

Em sentido oposto, a dimensão cíclica segue a metáfora sociológica elaborada por 

Mircea Eliade (1959) do ―mito do eterno retorno‖ (HASSARD, 1996), que como 

Durkheim (1985) e Hubert (1905), ressalta o caráter cíclico, qualitativo e heterogêneo do 
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tempo. Para o caráter cíclico o tempo é inerente à vida e as coisas, ou seja, tem qualidade 

de retroalimentação, seus ritmos cíclicos são uma manifestação do recomeçar constante, 

pois: 

―Toda la realidad desde su escala más pequeña, la célula o el individuo, hasta 

su mayor escala, la Tierra o la humanidad, constituyen sistemas dentro de 

sistemas, complejidades dentro de otras complejidades mayores, 

circularidades dentro de otras más abarcantes en su temporalidade‖ 

(VICENS, 2004, p. 46). 

Demonstrando que mesmo um sistema aberto e linear – como, por exemplo, a 

passagem dos anos – responde a um ritmo cíclico interno (os dias e meses). 

Na mitologia grega, Kairós pode ser considerado o tempo subjetivo (LOURENÇO, 

2010), isto é, tempo de caráter heterogêneo adquirido através dos ritmos naturais de cada 

um. A heterogeneidade do tempo responde à experiência subjetiva do tempo antes mesmo 

de ser reificado em mercadoria ou em medida de duração (CARDOSO, 2010). Para a 

autora, mesmo o tempo sendo predominantemente compreendido através da sua 

uniformidade e objetividade quando remetido às vivências dos sujeitos é preenchido por 

várias percepções de tempo sociais: tempo da família, da comunidade, do lazer, do 

conhecimento e do trabalho. Isso reflete a heterogeneidade do tempo. Esse posicionamento 

teórico corresponde às Teorias dos Tempos Sociais. Ao propor uma análise da 

temporalidade laboral dos caminhoneiros, parece prudente ressaltar a distinção que a 

categoria tempo se vê submetida quando vinculada a uma ordem coletiva ou a uma noção 

mais individual. Ambas são atravessadas por perspectivas objetivas e subjetivas, tal como 

os teóricos do tempo reconhecem. 

Elias (1998) exalta a dimensão simbólica do tempo construída dentro de uma 

sociedade específica, baseada nos signos criados e compartilhados nas relações 

interpessoais, tendo em vista que é essa dimensão (ou seja, o tempo social) que concede 

sentido ao tempo quantitativo como dito por Machado (2012), fundamentado no 

pensamento de Sorokin e Merton (1937) em que o tempo quantitativo é ―vazio‖ de 

significado, origem ou fim. O conceito de tempo apresentado por Elias (1998) elucida esse 

posicionamento 

―A palavra tempo designa simbolicamente a relação que um grupo humano, 

ou qualquer grupo de seres dotados de uma capacidade biológica de memória 
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e de síntese, estabelece entre dois ou mais processos, uma dos quais é 

padronizado para servir ao outro como quadro de referência e padrão de 

medida‖ (ELIAS, 1998, p.40). 

De acordo com Elias (1998), na contemporaneidade, o tempo assume, 

primordialmente, a condição de instrumento de orientação e medição de acontecimentos do 

devir nos diversos níveis de integração (individual, biológico, social e físico). Essa é a 

síntese feita pela humanidade acerca da experiência vivencial nos diversos níveis de 

integração. Ou nas palavras do autor, ―talvez possamos dar um passo adiante ao comparar 

o tempo com um instrumento, ou seja, com algo que os homens criaram no ‗decorrer do 

tempo‘‖. Isto é, o tempo é uma invenção do homem ao mesmo tempo em que é um 

dispositivo de controle e estruturação social. Aqui se encontra o porquê de aprofundar a 

questão da temporalidade laboral: diante da complexidade das características da profissão 

de motorista de caminhão, estudá-la é um desafio teórico e empírico ao tentar compreender 

o tempo como elemento constitutivo das condições de trabalho. 

Para Aquino (2003), na atualidade, o tempo pode ser apreendido sob um amplo 

número de referenciais que lhe atribuem qualificativos que visam defini-lo e, sobretudo, 

situá-lo enquanto experiência social. Na Psicologia Social e na Sociologia, o tempo assume 

a função de referência central na compreensão da ordem social, pois cada coletividade 

desenvolve um referencial de temporalidade próprio que vai organizar o seu 

funcionamento e que está para além da uniformidade cronológica (AQUINO, 2007), 

intitulado de tempo social.  

Tendo em vista os aspectos levantados, algumas indagações se fazem pertinentes: 

como ocorre o surgimento de um tempo dominante? Como é o desenrolar desse processo? 

E a transição de um tempo dominante a outro? Vimos que o tempo dominante está 

imbricado na atividade social de maior relevância, por isso vamos percorrer a história 

destacando a concepção de tempo e a atividade social dominante de cada período histórico. 

Ao nos focarmos nas condições de trabalho não tem como desconsiderarmos a evolução da 

relação entre as categorias sociais tempo e trabalho e as vicissitudes desse encontro. 

2.1.2  Tempo e trabalho: interlocuções e implicações mútuas 

O homem se vê imbricado à questão temporal desde os primórdios de sua 

existência. Essa relação pode ser definida como metamórfica em razão das transformações 
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ocorridas na concepção temporal ao longo dos séculos. Para fazer uma construção da 

histórica relação entre tempo e trabalho, começou-se pelas sociedades primitivas, 

consideradas a primeira organização de vida em sociedade (RAMOS, 2008) e marco inicial 

da ação do homem sobre a natureza. Através de uma ―organização do trabalho‖ com o 

domínio da agricultura, o tempo se encontrava a serviço do homem; passando para a 

concepção de tempo filosófico caracterizado pela dedicação ao exercício contemplativo; 

em seguida, o tempo da Igreja ou da religião, onde o tempo era destinado à veneração de 

um ser divino até chegar à maior quebra ―paradigmática‖ na relação do tripé homem-

tempo-mundo do século XVIII: a Revolução Industrial – assim considerada devido às 

mudanças constitutivas em diversas instâncias no âmbito social, filosófico, religioso e no 

econômico – que resultou no Tempo de Trabalho.  

Cada sociedade, em determinado momento histórico, tem uma atividade social que 

regula seu funcionamento e estruturação e, por conseguinte, determina os seus referenciais 

temporais (AQUINO, 2007). Assim, os sentidos e significados atribuídos ao tempo, à 

forma de quantificá-lo e a experiência de qualificá-lo são produzidos pela atividade social 

dominante, como por exemplo: a contemplação, a igreja ou o trabalho. Assim, analisou-se 

o trabalho desde as sociedades primitivas à Antiguidade Clássica; seguindo para a Idade 

Média e posteriormente a Idade Moderna ou ―sociedade do trabalho‖ a fim de 

compreender o lugar do trabalho na estruturação das sociedades no desenrolar da história. 

A sociedade primitiva, também intitulada pelos estudiosos da Sociologia norte-

americana de ―sociedades pré-letradas‖ (RAMOS, 2008), conforme o primeiro esboço de 

organização social. A sociedade primitiva é marcada pela homogeneização de esferas: a 

economia, a religião, a política e o trabalho são interdependentes e reproduzem o meio de 

produção destinado a sobrevivência da comunidade em geral. As atividades eram coletivas, 

onde a noção de tempo era ligada a natureza passivamente mediada pelos ciclos naturais: 

dias, noites e estações do ano que determinavam os modos de produção agrícola, desse 

modo o homem tinha períodos cíclicos (impostos pelos movimentos naturais) de trabalho 

intenso e períodos de ociosidade (MELLO; FUGULIN; GAIDZINSKI, 2007).  

A Antiguidade Clássica é marcada pela perda das culturas de subsistência e pela 

criação da propriedade privada e das classes sociais (OLIVEIRA, 2003). Não existia, 

ainda, uma palavra que se traduzisse por tempo, este era interpretado como vida cósmica 

(CANADELL, 2004) parte de um fluxo maior. O trabalho era visto na Antiguidade 
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Clássica fundamentalmente como uma atividade torturante: na civilização grega, grandes 

pensadores como Aristóteles, exaltavam o dualismo metafísico entre corpo-mente 

valorizando apenas o exercício intelectual e legitimando a escravidão como um resultado 

da hierarquização dos valores que reduzia os escravos à condição de ―um bom instrumento 

de trabalho‖ (RAMOS, 2008).  

Sua referência ao tempo se distinguia entre a medida do tempo Kronos (a longitude 

da sombra projetada pelo sol); Kairos (a qualidade própria de cada momento temporal); e 

Aion (a duração da vida, o tempo cósmico sem começo e nem fim) (CANADELL, 2004). 

Nas palavras do próprio Canadell, ―la combinación de estas três dimensiones temporales 

configuraba un <<mundo>>, una morada, es decir, un lugar donde convivían la presencia y 

la ausencia‖ (p.23). A junção dessas três dimensões representava a síntese do que hoje 

entendemos por tempo (ELIAS, 1998). 

Na Idade Média, devido à recorrência de guerras e à contenda pela conquista de 

territórios, prevalece a instituição dos feudos e a valorização da terra. A terra era a maior 

fonte de poder e produzia todos os bens necessários, desse modo o trabalho era limitado à 

função de suprir as necessidades de sobrevivência, prendendo o homem à servidão ao 

longo de sua vida (POCHMANN, 2006). O tempo era o tempo de servidão e remissão 

coletiva, um caminho preciso e progressivo para alcançar a salvação divina (CANADELL, 

2004). 

Em razão disso, o trabalho era tido como uma relação de submissão e fidelidade em 

troca de proteção e da oportunidade de estar inserido no sistema de produção da época, ou 

seja, no sistema de produção ruralizado. Era através do labor que se alcançava a salvação. 

Dar-se, assim, início à visão linear do tempo: ―la linealidad del tiempo respondia al 

carácter salvífico que ese tiempo había adquirido con la llegada de Cristo: el tiempo 

renovado debía conducir a la humanidade hacia la plenitude‖ (CANADELL, 2004, p. 26). 

Essas transformações são reforçadas pelo advento do protestantismo e pela abertura ao 

conhecimento científico, desvinculando a concepção temporal dos movimentos da 

natureza. 

As transformações paradigmáticas no pensamento e no modelo de produção 

econômica conjecturam um novo cenário e colocam os burgueses na função de 

protagonista social. Os antigos servos tinham alcançado liberdade intelectual, ―financeira‖ 
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e, assim, modificaram sua concepção acerca de trabalhar consolidando a prática da venda 

de sua força de trabalho como produto de comercialização (ALVIM, 2006). O 

Renascimento representa o combustível na engrenagem da Idade Média para a Idade 

Moderna: esse é o período marcado pelo ―aparecimento de um explosivo que se encarrega 

de vencer a inércia de um mundo que parecia definitivo em sua arquitetônica estabilidade‖ 

(RAMOS, 2008, p. 39) possibilitando a emergência da valorização da racionalidade e o 

declínio da dominação divina, isto é, o processo de secularização. Na Idade Moderna, 

ocorre a retomada do sistema comercial, da unificação das cidades, do poder e da política e 

concomitante declínio da nobreza em contrapartida à ascendência dos comerciantes, ou 

assim dizendo, da próspera burguesia. 

A explosão da Revolução Industrial no século XVIII trouxe mudanças econômicas, 

sociais e políticas essenciais para a metamorfose nos conceitos de trabalho e tempo na 

Idade Moderna. Primeiramente, na mudança do conceito e sentido atribuído ao trabalho 

surge uma concepção de trabalho ―valorizado‖ e ―libertador‖. O trabalho, então, assume 

um significado intrínseco quando passa a proporcionar desenvolvimento pessoal, e assume 

a categoria de ferramenta necessária para efetivar essa liberdade (RIBEIRO; LÉDA, 2004). 

Em relação ao tempo na modernidade, sua compreensão foi essencialmente influenciada 

pela física e pela filosofia (AQUINO, 2007). Essas influências demarcam uma ruptura, não 

só nos sentidos atribuídos ao trabalho, mas no surgimento de uma nova ordem temporal. 

Na Idade Moderna, a industrialização inaugura a diferenciação espacial e temporal 

do trabalho: o espaço separado da fábrica, a sincronização e a rigidez temporal das 

jornadas laborais (AQUINO, 2003). O tempo passa a controlar as atividades de produção e 

ser medida de valor, isto é, moeda de troca (AQUINO, 2008). Dessa maneira, ao controlar 

o trabalho, a temporalidade de caráter mecânico repercute na organização do tempo social 

– a organização temporal, agora, gira em torno do tempo industrial e o relógio é a 

representação máxima da industrialização e dos seus efeitos na composição do tempo 

social (AQUINO, 2003) –, o trabalho assume o lugar de atividade social dominante e 

estruturante da ordem social, e por isso intitulamos a Idade Moderna de ―sociedade do 

trabalho‖.  

Desde a Revolução Industrial, o trabalho ocupou o lugar de atividade social 

dominante guiado pelas relações capitalistas que lhe atribuíram características de 

―assalariado, controlado, fragmentado por tempos e movimentos, condicionado à 



41 

 

emancipação humana e muitas vezes à precarização e à alienação‖ (FARIA; RAMOS, 

2014) mantendo a hegemonia desde o século XIX. Ao longo do século XX e princípio do 

século XXI, as sociedades têm mantido uma ligação de dependência com a globalização e 

a informatização e vem ao encontro da cultura do ter que apresenta como pano de fundo a 

liberdade de escolha, ou seja, ―a produção de riquezas e a fruição de bens de consumo têm 

como condição inicial a liberdade do indivíduo dos tempos democráticos‖ (MATTOS; 

CASTRO, 2008, p. 154).  

A liberdade de escolha e a cultura do consumismo podem ser interpretadas como 

um determinante na relação entre os trabalhadores e o conceito de tempo: assim como o 

tempo é ―moeda de troca‖ os objetos consumidos, também, podem ser considerados como 

tempo cristalizado. Baudrillard (2008) salienta 

―A máquina de lavar significa tempo livre para a dona de casa, tempo livre 

virtual transformado em objeto para ser vendido e comprado (tempo livre que 

eventualmente porá a render vendo a TV e a publicidade que nela se fará para 

outras máquinas de lavar‖ (p. 205).  

Assim os aspectos da manutenção da lógica do regime capitalista de acumulação de 

bens não só se mantém vigentes, como também, refletem tanto nos referentes temporais 

como na forma de ser dos trabalhadores (COUTINHO, 2009).  

A remodelagem do capitalismo alcança mudanças qualitativas nos planos 

produtivos e se manifesta em novas tecnologias, formas de organização, gestão de pessoas 

e trabalho (TONI, 2003). Esse processo de reestruturação produtiva resulta no processo de 

flexibilização de variados níveis, podendo citar: na organização do trabalho, nos vínculos 

empregatícios, na polivalência, na estruturação das jornadas laborais e postos de trabalho, 

entre outros. 

O reflexo da reestruturação produtiva encontra-se, por exemplo, na organização 

temporal do trabalho em turnos, isto é ―o trabalho sendo realizado em diferentes horários 

ou em horário constante, porém incomum. O turno resulta sempre do fato de que a mesma 

atividade deva ser executada em diferentes períodos do dia e da noite (...)‖ 

(RUTENFRANZ; KNAUTH; FISCHER, 1989). A questão dos turnos de trabalho é 

pertinente ao debate acerca das condições de trabalho dos caminhoneiros: ao se 

submeterem à organização do trabalho, os motoristas precisam dirigir ininterruptamente, 
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contemplando o turno diurno e noturno, devido a todos os apontamentos levantados nos 

tópicos “Conhecendo a profissão de motorista de caminhão: a organização do 

trabalho no setor de transporte terrestre de cargas” e “Vivendo na estrada: as 

condições de trabalho dos caminhoneiros”. 

Embora essa modalidade de atuação em turnos alternados de trabalho exista desde o 

inicio da vida social, é no ensejo das transformações ocorridas no capitalismo que ela se 

intensifica (SIMÕES; MARQUES; ROCHA, 2010). Ainda em relação ao conceito do 

trabalho em turnos, Costa (2009) ressalta que nessa modalidade de atuação o horário de 

trabalho pode ser prolongado e atingir até 24 horas de atividade. No entanto, o autor 

destaca que ―diferentes equipes trabalham em sucessão‖ (p. 89), e suscita questionamentos, 

como: ―e quando não existe uma ‗equipe‘?‖ ―e quando essa atividade é executada por, 

apenas, um profissional?‖. Essa é a realidade do caminhoneiro ao trabalhar sozinho ou, no 

máximo, com outro profissional enfrentando horas de direção e prolongando a jornada 

laboral em turnos conseguintes.  

Na realização de pesquisa anterior (BEZERRA, 2013), percebeu-se na fala dos 

caminhoneiros uma concordância com autores em relação à estruturação da organização do 

trabalho em turnos como fonte de adoecimento mental e físico (MENDES; MARTINO, 

2012; COSTA; MORITA; MARTINEZ, 2000). Embora seja dado de pesquisas com outras 

profissões, como a Enfermagem, o fato das atividades serem realizadas sob um nível 

considerável de tensão somada à organização do trabalho, faz com que os profissionais de 

ambas enxerguem suas atividades como desgastantes, estressantes e desvalorizadas social e 

economicamente.  

Ainda que a noção de tempo de trabalho venha sofrendo modificações em 

decorrência de fatores como a reestruturação produtiva, a análise da relação entre tempo e 

trabalho se mantém útil ao propósito de entender como ela se estabelece em tempos de 

produção flexível, tendo em vista a concepção de que o trabalho continua sendo a atividade 

social dominante, mas apresenta uma nova roupagem (AQUINO, 2007).  

Como descrito nesse tópico, a questão temporal e do trabalho tem histórias 

próprias, mas que se entrelaçam ao longo dos séculos. A sucessão de acontecimentos desde 

a Revolução Industrial ecoou na definição do tempo de trabalho e concedeu a ele o papel 

de protagonista na estruturação da ordem temporal. Nesse sentido, paulatinamente os 
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estudos acerca da questão temporal adquiriram uma nova referência: a relação entre tempo 

e trabalho. No que se refere à relação entre tempo e trabalho, a Sociologia contribui com o 

seu entendimento através da produção de teorias como as Teorias dos Tempos Sociais, 

pertinente ao nosso objeto de estudo. 

2.1.3 As teorias dos tempos sociais 

A Sociologia se desenvolveu, paralelamente e com características relativamente 

distintas, em solo europeu e em solo americano, onde ambos os grupos de cientistas sociais 

fizeram referências ao estudo do tempo. Na América, Sorokin e Merton (1937) defenderam 

que o conceito qualitativo do tempo era importante, também, para a compressão das 

sociedades industriais dominadas pela dimensão linear do tempo uma vez que o tempo 

social é qualitativo e não apenas quantitativo, pois seu aspecto qualitativo é constituído 

pela coletividade e é isso que vai determinar os ritmos e as cadências da vida (HASSARD 

1996). Na França, podemos citar a grande contribuição de Durkheim e Hubert, elucidando 

o caráter simbólico do tempo que exprime o aspecto rítmico da organização social. 

Durkheim ratifica essa colocação introduzindo o conceito de ―tempo coletivo‖: a sociedade 

divide a mesma consciência temporal, sendo o tempo um produto macrossociológico 

(HASSARD, 1996). 

Aquino (2003) aponta que entre as teorias sociais acerca do tempo, alguns autores 

concebem e pleiteiam a existência de um único tempo social, como Durkheim (1985), e 

outros autores, supondo uma superação dessa homogeneidade, defendem a coexistência de 

diferentes tempos sociais que vamos descrever a seguir por ser o referencial teórico 

adotado nessa dissertação, uma vez que nos aproximará da forma como os caminhoneiros 

organizam sua vivência social, tendo como prevalente o tempo de trabalho e a 

manifestação da percepção subjetiva e objetiva da vivência temporal. 

As teorias dos tempos sociais têm como um de seus principais expoentes Roger Sue 

(1995) o qual defende a existência de várias temporalidades criadas na dinâmica da 

sociedade a partir de uma atividade social dominante – por exemplo, a contemplação na 

sociedade grega e o trabalho na sociedade industrial – assim, os demais tempos sociais – 

como o tempo da família, do lazer, ou qualquer outro tempo – precisam adequar-se a 

estruturação criada pelo tempo dominante, termo cunhado por Sue (1995).  
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Para ilustrar a teoria dos tempos sociais vamos fazer um paralelo com o trabalho: na 

dimensão cíclica do tempo ele é entendido como retorno, qualitativo e heterogêneo. 

Partindo desse pressuposto, o tempo é subjetivo e composto de interpretações que irão 

variar de pessoa a pessoa e de momento a momento. Na linha histórica, as sociedades 

sofreram profundas modificações com o passar do tempo, geralmente desencadeadas pelos 

modos de vida e pela ação do homem sobre o mundo, paulatinamente intitulada de 

trabalho. Dessa forma, tanto o tempo como o trabalho são categorias determinantes no 

funcionamento e estruturação da sociedade ao se influenciarem mutuamente. Uma está 

diretamente imbricada na outra. O trabalho (como ação do homem sobre o mundo) 

determina as concepções do tempo e o tempo é determinante na ação do homem sobre o 

mundo. Vamos a um exemplo prático: nas sociedades pré-industriais, especificamente no 

período da Idade Média, a atividade social dominante era a religião. O tempo era o tempo 

do sagrado: estrutura social e temporal se entrelaçavam em torno da vontade divina, das 

festividades e as atividades produtivas eram determinadas (temporalmente) pelas crenças 

religiosas. 

O tempo que era dedicado à família, às atividades de sobrevivência e à 

comunidade, intitulado por Sue (1995) de ―tempo profano‖ se estabeleciam e giravam em 

torno daqueles tempos que eram destinados às práticas religiosas ou a manifestação de 

adoração divina, reconhecido como tempo sagrado, (SABÓIA, 2007). Para Sue (1995) o 

tempo do sagrado é o tempo dominante, isto é, aquele que prevalece e coordena a 

organização de todos os outros. Aquino (2007) corrobora com a importância da 

prevalência de um tempo, mas ressalta a cautela em usar o termo ―dominância‖ e sugere o 

termo ―predominância‖, tendo em vista que predominar significa ―ter superioridade sobre‖, 

enquanto dominar significa supremacia incontestável. Nesse sentido, pontua que outros 

tempos coexistem, embora submissos à predominância de um.  

Pronovost (1996) reforça a teoria dos tempos sociais seguindo a perspectiva em que 

o tempo social comporta várias temporalidades, e desse modo, não pode ser entendido 

como uma matriz única. Por isso mesmo a definição no plural de tempos sociais, porque 

duas matrizes coexistem: a matriz sequencial (concepção da criação histórica do tempo) e a 

matriz estrutural (as sociedades podem estruturar uma temporalidade própria) e elas podem 

coexistir, pois a matriz estrutural se apoia no instrumental da matriz sequencial para 

imprimir nela sua marca única em um processo dialético (SABÓIA, 2007).  Pronovost cria 



45 

 

o termo ―tempo pivô‖ equivalente à ideia do ―tempo dominante‖ proposto por Sue (1995). 

É essa noção de certa centralidade ou predominância que embasa nossa compreensão sobre 

a realidade da organização temporal dos caminhoneiros, em que o tempo de trabalho 

corresponde ao tempo pivô e exerce sua predominância sobre os demais tempos sociais. 

2.1.4 Tempo de trabalho: o trabalho como elemento estruturante na organização 

temporal dos caminhoneiros 

Pautado nas teorias dos tempos sociais, na Psicologia Social e na Sociologia, nosso 

estudo atribui ao trabalho a condição de atividade social dominante e consequente 

protagonismo na questão temporal ao concordar com o posicionamento de Aquino (2008) 

em que o processo de transformação industrial subsidiou o tempo dominante moderno, ou 

seja, o tempo de trabalho. 

As sociedades ocidentais, berço e hegemonia do capitalismo, concedem ao trabalho 

o lugar de atividade central: o trabalho determina os quadros temporais, as relações 

interpessoais, as vivências culturais, e o próprio modo de vida. Nessa conjuntura, após a 

Revolução Industrial, o tempo industrial cria a concepção de trabalho como emprego na 

dinâmica de uma sociedade salarial (AQUINO, 2007) – a síntese do tempo de trabalho. 

Durante o século XX, o tempo que prevalece aos demais tempo é o tempo de trabalho. Ao 

ressaltar a dominância do tempo de trabalho, o autor não deixa de considerar as 

transformações ocorridas no final do século XX e começo do século XXI: a possibilidade 

de o tempo de trabalho ter perdido sua dominância para a emergência do tempo livre e do 

tempo de consumo – com a ressalva de que é possível pensar em uma alteração da 

estruturação da temporalidade, mas não da perda da centralidade do trabalho como 

elemento articulador da ordem temporal (AQUINO, 2007).  Porém, não vamos nos deter a 

esse ponto devido a sua complexidade e por não ser o objetivo central dessa dissertação.   

Gasparini (1996) aponta elementos fundamentais para o entendimento do tempo de 

trabalho, um tempo caracterizado pela obrigação. O primeiro elemento referenciado pelo 

autor é sobre a duração e estruturação do tempo de trabalho, isto é, ―o tempo de trabalho é 

objetivamente longo‖ e consome uma parcela considerável de tempo da vida; e a estrutura 

conforma seu aspecto rígido e uniforme resultante da unicidade da jornada laboral. O 

segundo tópico se refere aos impactos, também, considerados porque o tempo de trabalho 

organiza e reflete em toda a coletividade e não somente nos trabalhadores em si. E por fim, 
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a dimensão do tempo caracterizada pelo tempo quantitativo ―medido com precisão e 

governado sempre mais estreitamente à medida que se generalizam sistemas de gestão do 

trabalho científico, como o Fordismo e o Taylorismo‖ (GASPARINI, 1996, p. 117-118). 

Os elementos fundamentais para o entendimento do tempo de trabalho elaborados 

por Gasparini (1996) são elucidativos no entendimento do trabalho como elemento 

estruturante da organização temporal dos caminhoneiros. Ao analisar a duração do tempo 

de trabalho, percebe-se que a estrutura do tempo em que os caminhoneiros trabalham 

difere do padrão de dimensão quantitativa do tempo dominante no Brasil, materializada 

nas 44 horas semanais previstas na legislação trabalhista, e se estrutura em outra medida do 

tempo – como dias e semanas – deixando difusas as barreiras existentes entre o tempo de 

trabalho e os outros tempos, como o tempo da família e o tempo de cuidar da saúde. Para 

exemplificar essa afirmação, podemos pensar nos dias longes de casa. Logicamente, esses 

dias não são totalmente preenchidos pela atividade laboral, mas devido à exigência de estar 

na estrada ocorre a impossibilidade de os caminhoneiros realizarem atividades familiares, 

sociais e clínicas necessárias para a manutenção da saúde mental e física (DE PARIS, P.; et 

al., 2003). 

Ainda em relação ao primeiro ponto, vimos que o autor destaca a luta dos 

trabalhadores pela redução da jornada laboral. Quando os trabalhadores são caminhoneiros, 

vamos de encontro a essa afirmação. No ano de 2015 algumas reivindicações levaram à 

paralização dos motoristas de caminhões e consequente boicote ao transporte terrestre de 

cargas – motivado pela luta por melhores condições de trabalho, menor preço do petróleo, 

dispensa de encargos e multas (O CARRETEIRO, 2015) –, no entanto, a principal 

reivindicação propunha o aumento das horas da jornada laboral. Agora perguntamos: Que 

motivos levam os caminhoneiros em querer trabalhar ―mais‖? Acredita-se que a ―luta‖ dos 

caminhoneiros pelo aumento da jornada laboral é um pedido de atenção às precárias 

condições de trabalho que enfrentam, dentro da dinâmica de (quase) exploração a qual são 

submetidos, pois há uma contradição nessa questão: os caminhoneiros paralisam e se 

mobilizam para reivindicar o aumento da jornada de trabalho disposta e regulamentada em 

lei, e ao mesmo tempo, relatam em suas falas impactos biopsicossociais negativos na saúde 

física e mental, decorrentes do número elevado de horas que passam em direção 

(BEZERRA, 2013).  
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A atual luta dos caminhoneiros por modificações na lei que regulamenta a profissão 

é o princípio norteador para abordar um fenômeno maior: as condições de trabalho. Como 

os caminhoneiros podem exercer sua atividade em meio a fatores como a desvalorização 

do frete, aumento do petróleo, desvalorização da categoria e, principalmente, a cobrança 

dos órgãos de fiscalização para o cumprimento das normas legais? Isso seria possível se 

condições de trabalho básicas fossem oferecidas, ou seja, a estrutura das rodovias deveria 

contar com postos de parada adequados, fiscalização e segurança eficientes; além da 

elaboração de uma tabela de preços para o frete – essas são reivindicações citadas nos 

depoimentos de caminhoneiros levantados nessa pesquisa. 

Teixeira (2010) ao falar sobre o tempo e o trabalho, aponta que o trabalho é a 

atividade humana vital, porém não é a única. Para o autor, todas as manifestações 

autenticamente humanas (como a cultura e as festividades, a arte e a ciência) devem ser 

levadas em consideração, pois o homem é a totalidade dessas e não somente expressão de 

sua atividade vital. No entanto, a dominância do trabalho na vida das pessoas ocorre de 

forma intensa e durante tanto tempo que ele passa a confundir-se com a própria vida, 

impossibilitando a distinção entre o tempo de trabalho e de não-trabalho. A categoria 

ocupacional dos caminhoneiros representa bem a ―máxima‖ da predominância do trabalho, 

ou seja, da predominância da atividade laboral perante as demais formas de manifestação 

da vida humana.  

A organização do trabalho dos caminhoneiros requer dias e noites no desempenho 

de sua atividade laboral – executando as atribuições da profissão como carregar e 

descarregar o caminhão e dirigi-lo, ou descansando e usufruindo dos meios de 

entretenimento (escassos) nas rodovias, mas ainda distante de suas comunidades – o que 

promove o distanciamento do caminhoneiro de outras atividades humanas. Tendo em vista 

que as condições e a organização do trabalho influenciam significativamente a tolerância 

ao trabalho em turnos (MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 2003), é possível inferir o 

grau de desgaste causado nos caminhoneiros que atuam em turnos de trabalho alternados, 

onde além das implicações próprias do modelo de organização do trabalho em turnos, se 

submetem a condições de trabalho precárias e a organização do trabalho, em si, 

desgastante. Isso nos suscita questionamentos: como os caminhoneiros apreendem seu 

tempo de trabalho? Para os caminhoneiros, a divisão entre o tempo de trabalho e o tempo 

de não-trabalho é clara? O que eles consideram como tempo de trabalho? Com as falas dos 
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participantes da pesquisa juntamente com o referencial teórico aqui construído intentamos 

responder a esses questionamentos. 

Segundo Da Silva (2009), na teoria social de Gorz há três maneiras de abordar o 

tempo que revelam uma relação de tensão entre tempo social e tempo individual, e ilustra a 

clássica antinomia entre sociedade e indivíduo. Em Gorz (1983) a tensão existente entre 

sociedade e indivíduo 

―Pode ser resumida como uma situação, aparentemente contraditória, na qual, 

de um lado, a própria existência do indivíduo só pode ser revelada pela 

mediação de outros, ou seja, numa relação social intersubjetiva; mas, de 

outro, a autonomia dos indivíduos é concebida apenas em condições de 

socialização incompleta, o que deixa entrever que, para Gorz, indivíduo e 

sociedade estão em permanente conflito‖ (DA SILVA, 2009, p. 36) 

 A autonomia do indivíduo é o foco dos estudos de Gorz (1983) ao explicar a 

relação entre autonomia e socialização, extremos colocados como ―contrários‖ pelo autor. 

Primeiro Gorz recorre à categoria tempo para construir uma axiologia de valores baseada 

nas três dimensões temporais (passado, presente e futuro), utilizando-as como fundamento 

para explicar as atitudes e as ações dos indivíduos na sociedade. A segunda maneira 

concentra-se na relação entre tempo e envelhecimento destacando a contraposição entre 

dois tipos de envelhecimento: envelhecimento orgânico e envelhecimento social. E por 

fim, trata da relação entre tempo de trabalho e tempo livre na sociedade contemporânea, 

mas especificamente ao problema da redução do tempo de trabalho como estratégia de 

política social (DA SILVA, 2009).  

As observações de Gorz sobre o tempo reforçam os questionamentos em relação 

aos caminhoneiros: pensar na autonomia desses profissionais à luz dos seus quadros 

temporais – imbricados na organização e condições de trabalho – é refletir, novamente, 

sobre barreiras difusas entre o tempo de trabalho e tempo de não-trabalho. As 

especificações da jornada laboral dos caminhoneiros em dias de trabalho contínuos e 

imersos no ambiente de trabalho – nos caminhões e em rodovias – inviabiliza a vivência de 

outras atividades de manifestação humana (TEIXEIRA, 2010) e confirmam a tensão 

existente entre tempo social e tempo do indivíduo.  

Na prática, estar submetido à pressão do tempo social é atuar profissionalmente 

dentro dos determinantes da Lei nº 13.103, o que teoricamente seria o ideal para o bem-
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estar físico, mental e econômico deles. Porém, o que encontramos em depoimentos de 

caminhoneiros (O CARRETEIRO, 2014) é a não concordância dos caminhoneiros com o 

disposto em lei. Ou seja, o tempo social (o criado pela regulamentação do exercício 

profissional) não condiz com o tempo individual gerando tensão entre os extremos social e 

individual: as paralisações e greves dos caminhoneiros em 2015 e o adoecimento físico e 

mental desencadeado por horas de direção a fio são exemplos dos impactos das exigências 

do tempo social discrepante à realidade dos caminhoneiros. 

Como já foi dito, o tempo de trabalho é o tempo dominante desde a Revolução 

Industrial, onde elementos de cunho produtivo, social e cultural entrelaçaram-se e 

colocaram o tempo como elemento central, não só para o sistema produtivo e social, mas 

para os atores individuais e os modos de vida (GASPARINI, 1996). A jornada laboral 

merece atenção especial em vista de ser a responsável por mudanças nas vivências 

temporais dos atores individuais e da instância socioeconômica.  

O espaço consentido ao trabalho exige diferenciação espacial (GASPARINI, 1996), 

ou seja, um espaço específico onde há o encontro entre trabalhador e o trabalho com ações 

pré-estabelecidas. Nesse espaço, normalmente, as atividades produtivas começam ao 

mesmo tempo: o horário de produzir é compartilhado pelos trabalhadores que dividem o 

mesmo ritmo de trabalho, isto é, a sincronização do tempo de trabalho (AQUINO, 2003). E 

por fim se instala uma disciplina de tempo diferenciada: a rigidez temporal. O tempo é 

quantificado e medido de maneira rígida e coletiva. Todos atuam através dessa medida do 

tempo resultando, assim, na criação das jornadas laborais (GASPARINI, 1996). Esse é o 

modelo característico do espaço de trabalho baseado nos princípios da Administração 

Científica que se mantém e, ao mesmo tempo, se renova com as mudanças organizacionais 

ocorridas no mercado (WAGNER III; HOLLENBECK, 2006).  

Com a consolidação das jornadas laborais criou-se a concepção de sociedade 

salarial, onde o modelo de produção transmuta o conceito ontológico do trabalho para o 

conceito de ―valor-de-troca‖ e ―mais-valia‖, entre outros conceitos de cunho restritamente 

econômico. As fábricas eram marcadas por jornadas laborais excessivas, péssimas 

condições de trabalho, ou melhor, por condições de profunda exploração (AQUINO, 

2007). Essas caraterísticas não soam de modo familiar? Fazendo um paralelo entre as 

condições de trabalho nas fábricas, no início da Idade Moderna, com a atuação profissional 

dos caminhoneiros em pleno século XXI, é alarmante a confluência encontrada nas 
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condições de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores das distintas épocas. A crítica que 

surge nesse paralelo é direcionada à estagnação e contempla aspectos da organização e das 

condições de trabalho construídas sócio-historicamente, e reflete o ínfimo avanço no 

exercício profissional dos caminhoneiros, mesmo com o desenvolvimento tecnológico, a 

criação e o vigor de leis trabalhistas e códigos de trânsito. Embora sejam atuações com 

espaços de trabalho diferenciados, há semelhança na dificuldade em estabelecer limites 

entre a jornada laboral e outras atividades, as péssimas condições de trabalho enfrentadas, 

e por fim, na clara exploração a qual os trabalhadores são submetidos. 

Esse fato, ainda no século XX, resultou na união da classe de trabalhadores em prol 

de melhores condições de trabalho e na proposta de reduzir as horas da jornada laboral. Até 

os dias atuais, essas questões da jornada laboral são interesse de estudo e motivação para as 

lutas sociais de categorias ocupacionais. Embora não seja nosso objetivo aprofundar nas 

jornadas laborais, nos deteremos a um de seus aspectos: a composição da jornada laboral 

no intuito de compreender a organização do tempo de trabalho dos caminhoneiros. Nessa 

análise vamos investigar a composição da jornada laboral a partir dos componentes 

estabelecidos por Gasparini (1996), a saber: tempo externo, tempo interno e tempo de 

distribuição. 

O tempo externo representa o horário de trabalho, ou seja, é interpretado enquanto 

duração da jornada de trabalho em relação às horas de trabalho em um dia, durante a 

semana ou no ano. Mundialmente, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), a jornada de trabalho é usualmente quantificada em 8 horas diárias dentro de 40 

horas semanais (LEE; MCCANN; MESSENGER, 2009), mas pode variar de um país para 

o outro. Gasparini o intitula de tempo externo, pois ―representa o contorno e o envelope 

externo que delimitam no tempo, conteúdo constituído pela prestação de trabalho‖ (1996, 

p.117). 

O tempo interno diz respeito ao ritmo e a cadência do trabalho. Assim, está 

relacionado com a intensidade e as características do desempenho da atividade dentro de 

um dado período de tempo. No caso dos caminhoneiros, o ritmo e a intensidade do 

trabalho vão fugir à sincronização característica da linearidade do tempo de trabalho, e vão 

se aproximar da característica cíclica do tempo, onde existem momentos de atividade 

intensa e momento de inatividade: o trabalho dos caminhoneiros se intensifica nas viagens 

quando estão em direção ao destino de entrega da carga.  
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O último tempo, o de distribuição, foi desenvolvido posterior ao tempo externo e ao 

interno, no entanto, vem ganhando relevância graças às transformações ocorridas na 

estrutura temporal devido aos processos de flexibilização, reestruturação produtiva, 

diminuição dos postos de trabalho, informatização, globalização e devido à lógica do 

sistema neoliberal (AQUINO, 2007).  

Gasparini (1996) remete a distribuição temporal do trabalho a um lapso de tempo 

específico como, por exemplo, o período de não-trabalho nas 24 horas diárias, as férias, 

recessos de datas comemorativas e finais de semana. Para os caminhoneiros, 

institucionalizados ou autônomos, o tempo de distribuição não segue o modelo pré-

determinado pelas leis trabalhistas, mais usual, de cinco dias uteis de atuação profissional e 

dois dias de descanso (BRASIL, 1943). A vivência do tempo de distribuição para os 

caminhoneiros é submetida a tempos informais e marcada pela falta de periodicidade: a 

jornada laboral é determinada pelo frete específico, no caso dos caminhoneiros autônomos, 

ou pela necessidade de transporte de cargas específicas pelos caminhoneiros 

institucionalizados. Como ressaltado nas falas de caminhoneiros (BEZERRA, 2013), os 

dias na semana, o número de horas dirigindo e a quantidade de dias na estrada é 

estabelecida circunstancialmente a partir da carga específica.  

Como já destacado, o conceito de tempo de trabalho sofreu modificações ao longo 

dos séculos, desde uma concepção vinculada às leis da natureza característica das 

sociedades pré-industriais até o conceito de tempo de trabalho concorde com o modelo 

assalariado industrial (GASPARINI, 1996). A noção de tempo de trabalho continua a ser 

influenciada pelas vigentes remodelagens no sistema capitalista. De acordo com Aquino 

(2003), uma junção de fatores tecnológicos, culturais, econômicos e político-institucionais 

acarretam transformações nas atribuições que caracterizam as profissões repercutindo na 

remodelagem dos quadros temporais dos trabalhadores como a confluência entre tempo de 

trabalho e tempo de não trabalho, no qual não vamos nos aprofundar por fugir de nosso 

objetivo geral, mas autores como Aquino (2003/2007/2008), Gasparini (1996), Rosso 

(2013) e Cardoso (2010) são importantes fontes para o aprofundamento dos fatores de 

transformações vigentes no tempo de trabalho. 
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2.2 Atuação profissional: entre a prescrição legal e o trabalho real dos caminhoneiros  

2.2.1 A lei Nº 12.619, suas prerrogativas e consequências  

Para nos aprofundarmos nas condições de trabalho recorremos às especificações 

legais da profissão de motorista de caminhão. A necessidade de conhecer o aparato legal se 

justifica pelo objetivo da dissertação, a qual pretende conhecer as condições de trabalho 

dos caminhoneiros, fundamentada no pressuposto de que o trabalho aqui tomado como 

prescrito e legal, ou seja, o que está determinado em lei e na CBO difere do trabalho real, 

isto é, da vivência cotidiana dos caminhoneiros. Ao nos debruçarmos sobre as leis de 

regulamentação da profissão de motorista profissional, primeiramente temos acesso aos 

dispositivos dessa atuação, ou seja, contemplamos os aspectos da prescrição legal, o modo 

como ela deve ser executada – ainda que em uma perspectiva geral e ampla –, já que não 

podemos confundir a regulamentação com a prescrição de forma absoluta. Esses aspectos, 

em segundo lugar, subsidiam um entendimento mais amplo do desempenho da profissão e 

auxiliam no intento de compreender a vivência subjetiva do trabalho real.  

Ao mergulharmos na realidade desses profissionais e perceber, em pesquisas já 

realizadas e descritas anteriormente nesse texto, sua desgastante, perigosa e cotidiana 

atuação profissional assevera-se que o tempo de trabalho é questão atual, porém, tem seu 

percurso iniciado desde a criação das rodovias no Brasil, da substituição das ferrovias 

como principal via de transporte e do surgimento da classe de trabalhadores responsáveis 

pelo transporte de cargas e/ou pessoas nas rodovias (KOPRAN, 2012). Em meados de 

1970 foram aprovados planos federais assegurando o predomínio do transporte rodoviário 

de cargas, resultando na consolidação da eficiência do modal rodoviário e no consequente 

aumento do tráfego nas rodovias. A partir desses acontecimentos, empresários e motoristas 

na década de 1980 começaram a se mobilizar em prol de melhorias nas estradas e nas 

condições de trabalho (KOPRAN, 2012).  

As precárias condições de trabalho – característica que acompanha a profissão 

desde seu surgimento – junto à ―concorrência selvagem‖ entre os caminhoneiros 

(KOPRAN, 2012) justificaram a necessidade de estabelecer regras bem definidas e o 

princípio de movimentos que levariam ao processo de regulamentação da profissão. Para o 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER, 1976) um dos principais 

problemas do transporte rodoviário de cargas seria o regime de trabalho com jornadas 
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laborais prejudiciais a saúde, o que deveria ser o centro das propostas da regulamentação 

da profissão, pautada nas necessidades reais dos caminhoneiros e a fim de negociar os 

extremos dessa relação comercial: contratante e contratado. Tendo em vista que esse é um 

antigo problema e dada a importância do setor de transporte terrestre de cargas na realidade 

brasileira, a análise das condições de trabalho pautada na noção que os caminhoneiros têm 

sobre seu tempo de trabalho merece atenção e esforço contínuo, pois essa noção é 

construída sócio-historicamente. Especialmente pelo fato de ser um tema, ainda, pouco 

debatido nas comunidades científicas e restrito aos meios de comunicação interessados 

como blogs de associação e de atores do setor de transporte terrestre e logística.  

O processo de regulamentação vem se estendendo por décadas e continua 

ocorrendo marcado pela sanção de novas leis. A Lei Nº 13.103 de 2015, é a lei em vigência 

que regulamenta a profissão e que tem mantido os caminhoneiros divididos em relação ao 

seu posicionamento frente a ela. Por serem TAC, ETC ou CTC a luta por direitos e 

melhorias nas condições de trabalho é conflituosa à medida que os caminhoneiros, por 

vezes, se encontram em ―posições opostas‖, justificadas nas particularidades dos vínculos 

trabalhistas e meios de atuação – estar inserido no setor formal ou de maneira autônoma –, 

de ser caminhoneiro de rota curta ou de rota longa, e até pelo modelo de caminhão e o tipo 

de carga transportada. Essas idiossincrasias fazem com que os caminhoneiros lutem por 

pontos diferentes, como: aumento ou diminuição da jornada laboral, menor preço do 

petróleo, aumento e tabulação do valor do frete ou a não tabulação, especificação dos 

direitos e deveres para os contratantes e contratados, etc. Derivando, assim, de uma 

complexidade e heterogeneidade da categoria ocupacional.  

Para o entendimento da jornada laboral dos caminhoneiros seguiu-se o percurso 

demarcado pelas leis de regulamentação da profissão, inicialmente pela efetivação da Lei 

Nº 12.619, do dia 30 de Abril de 2012 sancionada pela Presidente Dilma Rousseff no dia 

02 de maio de 2012. Essa é a primeira lei que dispõe, especificamente, sobre o exercício da 

profissão de motorista ainda desregulamentada. A lei versa sobre aspectos da jornada de 

trabalho e do tempo exigido para as paradas, ressalta especificidades para os TAC e ETC, 

para caminhoneiros de rota longa e dá outras providências (BRASIL, 2012). Também 

discorreremos sobre o Capítulo III-A da Lei Nº 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) que versa sobre a jornada laboral dos motoristas profissionais. A seguir 
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elencaremos os dispostos da Lei Nº 12.619 e do Capítulo III-A de maior relevância para a 

nossa pesquisa. A legislação na íntegra segue, em anexo, a dissertação. 

A Lei Nº 12.619 altera a Lei Nº 9.503 do CTB, e passa a vigorar com alterações no 

Capítulo III-A ―da condução de veículos por motoristas profissionais‖, o qual inclui todo 

motorista profissional que exerça a função de dirigir veículo de transporte de cargas ou 

pessoas, independente de trabalhar na autonomia (TAC), de ser institucionalizado (ETC), 

de fazer rotas curtas ou longas e de fazer parte de uma CTC. Assim, para todo 

caminhoneiro é vedado no exercício de sua profissão dirigir veículo por mais de 4 horas 

ininterruptas (quadro 3.0). Após 4 horas de direção ininterrupta, será observado o intervalo 

mínimo de 30 minutos para descanso – o momento do descanso fica a critério do motorista, 

desde que não completadas 4 horas contínuas de direção (quadro 3.0). O motorista é 

obrigado a, dentro do período de 24 horas, observar um intervalo de, no mínimo, 11 horas 

de descanso, podendo ser fracionado em 9 horas mais 2 horas no mesmo dia. 

Quadro 3.0 - Lei n
o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de trânsito brasileiro, alterada pela Lei Nº 

12.619 no Capítulo III-A. 

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

 Art. 67-A.  É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e na 

condução de veículo mencionado no inciso II do art. 105 deste Código, dirigir por mais 

de 4 (quatro) horas ininterruptas. 

 § 1
o
  Será observado intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 

(quatro) horas ininterruptas na condução de veículo referido no caput, sendo facultado 

o fracionamento do tempo de direção e do intervalo de descanso, desde que não 

completadas 4 (quatro) horas contínuas no exercício da condução. 

 § 3
o
  O condutor é obrigado a, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, observar 

um intervalo de, no mínimo, 11 (onze) horas de descanso, podendo ser fracionado em 9 

(nove) horas mais 2 (duas), no mesmo dia. 

  § 5
o
  O condutor somente iniciará viagem com duração maior que 1 (um) dia, isto é, 

24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento integral do intervalo de descanso 

previsto no § 3
o
. 
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Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm 

O parágrafo 5º traz que o motorista só poderá dar início à próxima viagem com 

duração superior a 1 dia (24 horas) após cumprir integralmente o intervalo de descanso de 

11 horas. Para fins do disposto no parágrafo 5º, entende-se por ―início de viagem‖ a partida 

do condutor após a ação de carregar o caminhão; já as partidas ocorridas nos dias 

subsequentes até a chegada ao destino são consideradas continuação da viagem. 

No caso dos TAC, de acordo com o Art. 67-C da Lei Nº 9.503 é responsabilidade 

do próprio motorista controlar o tempo de condução determinado em lei, onde ―condutor 

do veículo responderá pela não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 

67-A, ficando sujeito às penalidades daí decorrentes, previstas neste código‖ (BRASIL, 

2012), o controle pode ser realizado através de anotações em diário de bordo ou meios 

eletrônicos. Já o inciso V do Art. 2º da Lei Nº 12.619 (quadro 4.0) estabelece para a ETC a 

responsabilidade de fiscalizar a jornada de trabalho do seu motorista contratado podendo se 

utilizar das mesmas ferramentas eletrônicas ou manuais. 

Quadro 4.0 – Lei Nº 12.619, Art. 2 dos direitos dos motoristas profissionais. 

LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012 

 V - jornada de trabalho 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, nos termos do § 3º do art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, ou de meios eletrônicos 

idôneos instalados nos veículos, a critério do empregador.       

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm 

Dando continuidade à análise dos pontos relevantes, em relação aos deveres dos 

motoristas encontramos o inciso III do Art. 235-B (quadro 5.0) o qual descreve como dever 

dos caminhoneiros respeitar as normas relativas ao tempo de direção e de descanso. 

Quadro 5.0 – Lei Nº 12.619, Art. 235-b dos deveres dos motoristas profissionais. 

LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art74§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.619-2012?OpenDocument
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Art. 235-B.  São deveres do motorista profissional: 

 III - respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de 

direção e de descanso; 

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm 

O Art. 235-C da Lei Nº 12.619, versa exclusivamente sobre a jornada de trabalho. 

O quadro 6.0 traz o artigo. 

Quadro 6.0 – Lei Nº 12.619, Art. 235-C da jornada laboral dos motoristas profissionais. 

LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012 

Art. 235-C.  A jornada diária de trabalho do motorista profissional será a estabelecida 

na Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de 

trabalho. 

 § 1
o
  Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) horas 

extraordinárias. 

 § 2
o
  Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à 

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

descanso. 

 § 3
o
  Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para 

refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e 

quatro) horas e descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 

 § 6
o
  O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado, pela 

correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumentos de 

natureza coletiva, observadas as disposições previstas nesta Consolidação. 

 § 8
o
  São consideradas tempo de espera as horas que excederem à jornada normal de 

trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para 

carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário ou para fiscalização da 

mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm
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como horas extraordinárias. 

 § 9
o
  As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com base no 

salário-hora normal acrescido de 30% (trinta por cento). 

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm 

O parágrafo 1º do Art. 235-C diz que além das 8 horas de trabalho estabelecidas por 

lei o caminhoneiro poderá dirigir por até 2 horas extraordinárias, as quais serão 

devidamente remuneradas e não poderão ultrapassar esse período de tempo. Na realidade, 

apesar de uma legislação que regulamenta o tempo de trabalho, os caminhoneiros têm 

jornadas laborais muito além do proposto em lei (MORENO; ROTENBERG, 2009; 

NASCIMENTO; NASCIMENTO; SILVA, 2007).  O parágrafo 2º limita o período de 

―trabalho efetivo‖, ou seja, o tempo de trabalho. Considera-se trabalho efetivo o ―tempo 

em que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para 

refeição, repouso, espera e descanso‖ e na Lei Nº 9.503 do CTB no Art. 67-A ―§ 

4
o
  entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o período em que 

o condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso entre a origem e o seu 

destino, respeitado o disposto no § 1
o
, sendo-lhe facultado descansar no interior do próprio 

veículo, desde que este seja dotado de locais apropriados para a natureza e a duração do 

descanso exigido‖.  

Para a legislação, o tempo de trabalho é entendido como o período em que o 

motorista se encontra em direção, se locomovendo. Exclui-se do tempo de trabalho os 

momentos de descanso, lazer ou qualquer outro tempo em que os caminhoneiros se 

encontrem nas rodovias, mas não estejam dirigindo ou à espera do (des) carregamento do 

veículo. No entanto, como discutido anteriormente e a partir de pesquisa anterior 

(BEZERRA, 2013), o tempo de trabalho na percepção dos caminhoneiros não se restringe 

ao tempo em que se encontram dirigindo. De acordo com os depoimentos encontrados 

(BRASIL CAMINHONEIRO, 2012), tanto na literatura como nessa pesquisa, o tempo de 

trabalho é apreendido como o tempo que contempla todas as atividades relativas ao 

caminhão: no espaço de trabalho (quando deixam suas casas e vão para a estrada), nos 

espaços de manutenção do caminhão (quando consertam ou levam o caminhão para os 

postos de lavagem) e nos períodos de carga e descarga das mercadorias (BEZERRA, 2013) 

– essa disparidade entre o que a legislação considera e a percepção dos caminhoneiros 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm
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acerca das demarcações do tempo de trabalho serão aprofundadas no capítulo “Resultados 

e Discussões”. 

Para os caminhoneiros de rota longa, a lei traz incisos específicos. Aqueles que 

percorrem longas distâncias ou que se mantêm fora da base da empresa ou de sua 

residência por mais de 24 horas, a jornada laboral de 8 horas é fracionada em, no máximo, 

dois turnos de 4 horas de direção ininterrupta com intervalo de, no mínimo, 30 minutos 

entre esses turnos. Como dito, pesquisas com profissionais dessa atividade afirmam que a 

maioria dos caminhoneiros não segue a jornada laboral determinada em lei. Isso ocorre 

independente de ser TAC, ETC ou CTC (MORENO; ROTENBERG, 2009; 

NASCIMENTO, NASCIMENTO; SILVA, 2007), considerando que o tempo de trabalho 

estipulado em lei não é, por vezes, suficiente para alcançar o cálculo entre o tempo de 

direção e a quilometragem do percurso de destino do frete.  

Ainda em relação às viagens de longa distância, o Art. 235-E traz regras a serem 

aplicadas conforme a especificidade do frete: tipo de carga, rodovia utilizada, variantes de 

clima e espaço, e etc. Vimos no Art. 235-C que a jornada laboral dos caminhoneiros é bem 

definida e determinada por lei, tendo o caminhoneiro o dever de cumprir a jornada e não 

dirigir mais do que o permitido. Porém, em ocasiões especiais, o caminhoneiro poderá 

dirigir por horas a mais, resguardado pelo disposto no parágrafo 9
o
  deste artigo, ―em caso 

de força maior, devidamente comprovado, a duração da jornada de trabalho do motorista 

profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário para sair da situação extraordinária e 

chegar a um local seguro ou ao seu destino‖ (quadro 7.0). 

Quadro 7.0 – Lei Nº 12.619, Art. 235-E regras aplicadas conforme a especificidade da operação de transporte 

realizada. 

LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012 

  § 9
o
  Em caso de força maior, devidamente comprovado, a duração da jornada de 

trabalho do motorista profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário para sair 

da situação extraordinária e chegar a um local seguro ou ao seu destino. 

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm 

A Lei N° 12.619 ficou popularmente conhecida como a lei do ―descanso‖ e 

efetivamente não teve a receptividade dos caminhoneiros, pois estes, em sua maioria, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12619.htm
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questionam alguns determinantes dos artigos e incisos que tratam das horas estipuladas 

para a jornada laboral (O CARRETEIRO, 2014). Esse fato, já apresentado anteriormente, 

ensejou diversas manifestações, e até paralisações de caminhoneiros no começo do ano de 

2015. Como efeito, a lei foi revista e teve como resultado a aprovação da Lei Nº 13.103 em 

02 de Março de 2015, a qual ficou popularmente conhecida como a ―lei dos 

caminhoneiros‖.  

Direcionando a nossa temática, é perceptível a vinculação entre a profissão e a 

questão do tempo, à medida que o serviço prestado pelos caminhoneiros é quantificado, 

cronometrado e determinado pelos números do relógio e, ao mesmo tempo, é qualificado 

pela vivência subjetiva do tempo de trabalho, ou seja, longe do convívio familiar, nas 

restritas oportunidades de lazer e ao volante. Vale ressaltar que nos deslocamentos, devido 

à natureza da carga, a dimensão da jornada não é medida por unidades tradicionalmente 

adotadas pelo modelo industrial e capitalista, mas por outras como dias e semanas, a 

exemplo de outas ocupações, ou mesmo, de outros países que adotam outras unidade de 

medição do tempo.  

Nessa profissão, os trabalhadores vivem a jornada laboral dentro de um cotidiano 

com barreiras difusas entre o espaço e o tempo dedicado ao trabalho do espaço de não 

trabalho e o tempo livre, pois passam o dia imerso no seu ―ambiente laboral‖, ou seja, nas 

rodovias e geralmente dentro do caminhão. Embora a legislação pré-estabeleça 

formalmente essa distinção, na prática, o tempo de trabalho ultrapassa os outros tempos 

sociais. Ocorre a dissolução da diferenciação espacial e temporal do tempo de trabalho, 

onde o tempo de trabalho extrapola o contido na jornada laboral reafirmando o exposto por 

Cardoso (2010); e assim, afirma-se que a jornada laboral deles não está pautada 

necessariamente na dedicação de horas, mas em outra dimensão, como por exemplo, em 

dias, como dito anteriormente. 

 

2.2.2 Um novo cenário: a atuação dos caminhoneiros a partir da lei Nº 13.103 

 

Ao conhecermos o quadro engendrado pela primeira lei de regulamentação da 

profissão de motorista profissional, a Lei Nº 12.619, juntamente com o surgimento e 

histórico da profissão, podemos compreender o arranjo contemporâneo das reivindicações 

ocorridas no Brasil a partir do mês de Fevereiro de 2015 quando caminhoneiros de 12 
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estados – Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (O CARRETEIRO, 

2015) – aderiram às manifestações pacíficas com paralisações e bloqueio de rodovias. Com 

o intuito de chamar a atenção dos governantes, os caminhoneiros reivindicavam uma 

revisão na Lei Nº 12.619, principalmente no tocante a especificação da jornada laboral que 

foi considerada inviável, exigindo o aumento na quantidade de horas para a execução de 

suas atividades.  

Dando sequência, a nova lei propõe a modificação no aumento das horas de direção 

ininterrupta e, como consequência, o aumento da jornada laboral (BRASIL, 2013), revoga 

dispositivos estabelecidos anteriormente com a Lei N° 12.619 e dá outras providências. A 

Lei Nº 13.103 em vigor desde o dia 17 de Abril de 2015 diz respeito ao 

―Exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, 

e as Leis n
os

9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores 

autônomos de carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de 

direção do motorista profissional; altera a Lei n
o
 7.408, de 25 de novembro 

de 1985; revoga dispositivos da Lei n
o
 12.619, de 30 de abril de 2012; e 

dá outras providências‖ (Brasil, 2015). 

Desse modo, a Lei Nº 9.503 do CTB e a Lei Nº 12.619 foram alteradas e tiveram 

artigos e incisos substituídos por novas determinações, porém, foram apresentadas aqui por 

serem pressupostos para a criação da Lei nº 13.103.  

A primeira mudança em consequência da Lei Nº 13.103 é o tempo de direção 

ininterrupta permitida: se antes era permitido manter-se em direção por, no máximo, 4 

horas seguidas, hoje, o motorista profissional pode dirigir por até 5 horas e 30 minutos, o 

que representa um acréscimo de 1 hora e 30 minutos (quadro 8.0). Esse foi um dos 

principais pontos de reivindicação dos caminhoneiros ao não concordarem com o número 

de horas estipuladas pela Lei Nº 12.619, sendo na percepção deles bastante reduzido e 

praticamente impossível de ser cumprido (BLOG DO CAMINHONEIRO, 2014).  

Quadro 8.0 - Lei N
o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de trânsito brasileiro, revogada pela Lei Nº 

13.103, Capitulo III-A. 
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LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 

 Art. 67-C.  É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas e 

meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de 

transporte rodoviário de cargas.  

§ 1
o
 Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas 

na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o 

do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas no 

exercício da condução.  

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm 

A jornada de trabalho dos caminhoneiros continua sendo de 8 horas, admitindo-se a 

prorrogação de 2 horas extraordinárias (quadro 9.0); no entanto, com a Lei Nº 13.103 

admite-se, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, a extensão da jornada em 

4 horas a mais. Configura-se uma jornada laboral de 12 horas, respeitando os intervalos 

obrigatórios entre os turnos de, no máximo, 5 horas e 30 minutos de direção ininterrupta 

(quadro 9.0). É importante salientar que essa modificação não representa fixação de 

jornada ordinária de 12 horas, mas sim guarida para prorrogação extraordinária. O 

parágrafo 3º (quadro 9.0) versa sobre o intervalo entre as jornadas: flexibilizou-se o 

período de intervalo de 11 horas entre uma jornada laboral e outra, de maneira que o 

caminhoneiro deverá gozar minimamente de 8 horas ininterruptas de descanso no primeiro 

período, podendo usufruir o tempo remanescente nas 16 horas seguintes a seu critério, 

levando em consideração o final do primeiro período contínuo de descanso. 

Quadro 9.0 - Lei N
o
 13.103, Art. 235-C da jornada laboral dos motoristas profissionais. 

LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015 

 Art. 235-C.  A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) 

horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, 

mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas 

extraordinárias.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art67c.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art235c.
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§ 3
o
  Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 (onze) horas 

de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de 

parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei n
o
 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas 

ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) 

horas seguintes ao fim do primeiro período. 

§ 14.  O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações 

contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no 

registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou 

sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até 

que o veículo seja entregue à empresa. 

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm 

 O parágrafo 14 (quadro 9.0) revoga o disposto no inciso V do Art. 2º da Lei Nº 

12.619, tirando a responsabilidade de anotar e controlar a jornada laboral das ETC. Agora, 

é função para o caminhoneiro. Dessa forma, a responsabilidade pela preservação dos dados 

e exatidão das informações do diário de bordo, ou outros meios de controle eletrônicos, é 

responsabilidade do motorista em questão: seja ele um profissional autônomo ou 

institucionalizado. 

No tocante às viagens de longa distância permanece o requisito de o motorista 

manter-se 24 horas fora da base, matriz, filial, ou de sua residência. No entanto, cria-se 

regulamentação especial para as viagens de longa distância com duração superior a 7 dias, 

a saber: o intervalo do repouso semanal pode ser fracionado em dois períodos, sendo um de 

no mínimo 30 horas ininterruptas, a ser gozado em continuidade a um período de repouso 

diário, usufruído ao retornar da viagem; tem-se a possibilidade de acumular os descansos 

semanais após viagens superiores a 7 dias, limitado ao número de 3 descansos 

consecutivos; e na situação em que o contratante adota dois motoristas trabalhando no 

mesmo veículo o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento desde 

que se assegure repouso mínimo de 6 horas consecutivas fora do veículo em alojamento 

externo, ou na cabine leito, com o veículo estacionado a cada 72 horas. 

Quadro 10.0 - Lei N
o
 13.103, Art. 235-D das viagens de longa distância. 

LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm
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 Art. 235-D.  Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 (sete) dias, o 

repouso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por semana ou fração trabalhada, 

sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas, totalizando 35 (trinta e 

cinco) horas, usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu 

domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do 

referido repouso. 

§ 1º É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 (dois) períodos, sendo um 

destes de, no mínimo, 30 (trinta) 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.  

§ 3
o
  O motorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar com o veículo 

parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica 

dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto 

ao veículo pelo empregador, hipótese em que o tempo será considerado de espera.  

§ 4
o
  Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de 

qualquer remuneração, o período em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem 

espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso.  

§ 5
o
  Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no mesmo 

veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado 

o repouso mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento 

externo ou, se na cabine leito, com o veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) 

horas.  

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm 

 

 O parágrafo 4 (quadro 10.0), também, se refere ao tempo que é considerado como 

jornada de trabalho e reforça o disposto na Lei Nº 12.619, a qual estabelece que não seja 

considerado tempo de trabalho e, consequentemente, não ensejará pagamento, o período 

em que o motorista empregado permanecer espontaneamente no caminhão em seus 

intervalos de repouso. Isto posta, fazemos um retorno a dois questionamentos suscitados: o 

primeiro compreende a disparidade entre o que a lei dispõe como tempo de trabalho e o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art235d.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art235d§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm
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entendimento dos caminhoneiros, e o segundo se refere à dominância do tempo de trabalho 

sobre os demais tempos. 

E por fim, o Art. 235-G da Lei nº 13.103 modifica o Art. 235-G da Lei nº 12.619. 

Antes era  

―Proibida à remuneração do motorista em função da distância percorrida, do 

tempo de viagem e/ou da natureza e quantidade de produtos transportados, 

inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem‖ 

(BRASIL, 2012).  

Os benefícios citados como a ―oferta de comissão ou qualquer outro tipo de 

vantagem‖, caso apresentassem riscos à segurança rodoviária ou da coletividade, ou 

possibilitasse violação das normas legislativas eram terminantemente proibidos. O cuidado 

com esses aspectos permaneceram, porém, agora ocorre o inverso: a regra é a permissão ao 

invés da proibição, isto é, desde que se cumpra a observância das normas legislativas usar 

de meios gratificantes para incentivar a produção dos caminhoneiros é permitido. 

Quadro 11.0 - Lei N
o
 13.103, Art. 235-G da remuneração dos motoristas profissionais. 

LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015 

 Art. 235-G.   É permitida a remuneração do motorista em função da distância 

percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, 

inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que 

essa remuneração ou comissionamento não comprometa a segurança da rodovia e da 

coletividade ou possibilite a violação das normas previstas nesta Lei. 

Fonte: BRASIL Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm 

A análise da questão legal gera um embate na percepção das diferentes profissões 

que compõem o setor de transporte terrestre de cargas, isso fica evidente nos em blogs 

especializados: enquanto os motoristas se posicionam contra o estipulado na Lei Nº 

13.103, representantes de organizações de logística, como Flávio Benatti presidente da 

NTC&Logística, coloca que a regulamentação da lei é uma vitória para os caminhoneiros 

tendo em vista que ela vai ajudar a disciplinar e equilibrar as relações entre capital e 

trabalhador e assim contribuir para a valorização econômica e social desses profissionais 

(BRASIL CAMINHONEIRO, 2012). Os profissionais a favor da efetivação da lei de 

regulamentação da profissão partem em sua defesa usando argumentações referentes aos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art235c.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm
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impactos biopsicossociais da profissão, alegando seus impactos positivos, ao invés de 

danosos, como visto na literatura (SOUZA; PAIVA; REIMÃO, 2008; MORENO; 

ROTENBERG, 2009), uma vez que, teoricamente, a delimitação legal do tempo da jornada 

laboral dos caminhoneiros é resultante de estudos científicos acerca das implicações do 

número de horas em volante. 

Além da divergência perceptiva entre os próprios profissionais é possível 

identificar, também, o conflito de interesses entre contratantes e contratados que revela 

motivações díspares na luta pelos direitos da profissão: de um lado os representantes do 

capital são beneficiados por ter a jornada laboral bem definida, podendo exigir de seus 

contratados o disposto em lei e, ao mesmo tempo, não tendo que seguir uma tabela 

regulamentada de preços para o frete o que possibilita a negociação do valor do frete às 

variáveis de benefício próprio.  

Por outro lado os contratados que, embora tenham ―ganho‖ em segurança ao ter a 

jornada de trabalho definida (o que teoricamente refletiria em melhor qualidade de vida), 

se veem obrigados a transgredir a lei, pois o tempo determinado em alguns casos não é 

hábil para entrega da carga. Além dos impactos psíquicos e físicos em decorrência das 

extensas jornadas laborais os caminhoneiros enfrentam implicações legais ao 

descumprirem a lei. Assim, percebemos os impactos biopsicossociais do tempo de trabalho 

no engendramento das condições de trabalho enfrentadas pelos caminhoneiros, e o reflexo 

delas na vida laboral e pessoal desses trabalhadores. 

Em função do anteriormente relatado, questões levantadas ao longo do texto foram 

discutidas a partir do que, verdadeiramente, é desenvolvido como atividade do 

caminhoneiro – captado através dos depoimentos – em contraste com o pré-determinado a 

atividade, ou seja, do proposto em lei; e por intermédio dessas ferramentas buscou-se 

compreender as transformações ocorridas nas condições de trabalho e, consequentemente, 

se elas ocorreram após a regulamentação da profissão ou não. 
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3. MÉTODO 

Com base em nossos objetivos, adotamos como percurso metodológico a pesquisa 

qualitativa. De acordo com Richardson (1999), essa abordagem está apta a descrever 

fenômenos, analisar a interação de categorias, compreender e descrever processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais e possibilitar o entendimento de fenômenos sociais 

como crenças, atitudes, e representações sociais. A pesquisa, também, apresenta natureza 

descritiva. Nas palavras de Gil (1995), a pesquisa de natureza descritiva tem por objetivo a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno. É preciso ressaltar 

que a pesquisa será desenvolvida dentro do campo de saber das Ciências Sociais 

especificamente a partir do olhar da Psicologia Social, prioritariamente, e da Sociologia, 

como aporte complementar.  

Ao analisar as condições de trabalho dos caminhoneiros e suas relações com o 

tempo, sendo esse entendido como aspecto constituinte das condições e organização do 

trabalho, adotou-se o pressuposto que o tempo é um fenômeno complexo, onde ―tempos‖ 

coexistem, assim o método de análise cabal é aquele que reconhece que para entender a 

temporalidade não se pode conceber o tempo a partir de um conceito que desmembre o 

mundo em ―sujeito‖ e ―objeto‖, em tempo físico ou social, a compreensão do tempo deve 

partir de um composto em que ―repousa, simultaneamente, em processos físicos não 

importando que sejam moldados pelos homens ou independentes deles e em observações 

capazes de abarcar, de reunir numa síntese conceitual aquilo que se apresenta numa 

sucessão, e não como um conjunto‖ (ELIAS, 1998, p. 12). Pesquisar sobre as condições de 

trabalho dos caminhoneiros, em meio aos debates acerca da regulamentação da profissão, 

foi desafiador e, por vezes, angustiante. Estar em campo e em contato com esses 

profissionais é poder sentir e vivenciar as dificuldades relatadas, tão recorrentemente, por 

eles. 

3.1 Grupo de trabalho 

O nosso grupo de trabalho é composto por motoristas de caminhão, popularmente 

denominados de caminhoneiros, ou de acordo com a CBO ―motoristas de veículos de 

transporte terrestre de carga em geral‖ (BRASIL, 2002). Os participantes foram 

selecionados por conveniência em locais onde os profissionais caminhoneiros comumente 

frequentam, como: rodovias, postos de abastecimento de combustível e pontos de parada 
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nas estradas. Os espaços onde os caminhoneiros foram encontrados, geralmente onde 

ficam por dias, não ofereciam estrutura mínima como dormitórios ou banheiros, segurança 

ou qualquer forma de entretenimento.  

 Os caminhoneiros encontrados foram os transportadores autônomos de carga 

(TAC), institucionalizados em empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC), 

caminhoneiros de rota curta (RC) e caminhoneiros de rota longa (RL). O grupo investigado 

foi construído a partir dessas variáveis com a intenção de contemplar as modalidades de 

desempenho da profissão encontradas na literatura, a fim de propor uma melhor 

compreensão da distinta realidade que hoje constitui a categoria dos caminhoneiros e, 

consequentemente, no que se refere às condições de trabalho enfrentadas por eles.  

O perfil dos participantes pôde ser delineado através da entrevista semiestruturada 

com perguntas abertas acerca de dados sociodemográficos e profissional/ocupacional. 

Foram entrevistadas 5 pessoas do sexo masculino, pois, não foi encontrada nenhuma 

motorista do sexo feminino, com a média de idade de 47,6 anos. Os caminhoneiros tinham 

naturalidade no Piauí (PI), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Norte (RN). No que se 

refere aos dados obtidos através da entrevista semiestruturada de foco 

profissional/ocupacional, obteve-se que o tempo máximo de atuação nessa atividade é de 

30 anos entre os participantes. Em relação ao exercício profissional anterior, alguns 

caminhoneiros já exerceram outra profissão, como: frentista de posto, eletricista e 

motorista de ônibus, percebendo-se uma variedade de atuações anteriores. Porém, em sua 

maioria não exerceram outra atividade profissional, trabalhando somente como 

caminhoneiros. Abordou-se, também, a temática da renda financeira apresentando como 

média salarial 1500 a 3500 reais, e os TAC representaram os profissionais que alcançam 

maior retorno financeiro com a profissão.   

3.2 A análise de conteúdo e a análise dos dados 

O método utilizado para análise dos dados foi o da Análise de Conteúdo (AC) 

proposta por Bardin (2011). Essa abordagem metodológica adéqua-se à proposta da 

pesquisa empírica e de seu aporte teórico na Psicologia Social, uma vez que é direcionada 

a análise qualitativa de dados através da exploração e compreensão dos discursos e 

comunicação das pessoas (BARDIN, 2011). Tendo em vista que na AC o texto é um meio 

do sujeito se expressar e cabe ao analista categorizar as unidades de texto, ou seja, as 
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palavras e frases recorrentes, que venham a representar tais categorias (CAREGNATO; 

MUTTI, 2006) extraindo das falas os aspectos mais relevantes, as entrevistas foram 

categorizadas em categorias finais, intermediárias e iniciais (BARDIN, 2011). 

Através da AC intentou-se alcançar o objetivo geral da dissertação, isto é, conhecer 

as condições de trabalho e sua relação com o tempo de trabalho dos caminhoneiros. Para 

alcançar esse objetivo, percorreu-se algumas etapas: (1) conhecer as condições de trabalho, 

(2) conhecer a composição da jornada laboral dos caminhoneiros e (3) compreender as 

implicações das condições de trabalho na sua relação com o tempo de trabalho – é 

importante frisar que a todo momento teve-se por base a análise das leis que regulamentam 

o desempenho profissional deles. Para alcançar cada um desses objetivos específicos, 

promoveu-se o diálogo entre o arcabouço teórico e o discurso dos participantes da 

pesquisa, tentando compreender a vivência prática e o real da atividade dos caminhoneiros, 

especificamente em relação à categoria tempo.  

Uma última ressalva deve ser feita: o grupo de trabalho foi constituído a partir da 

possibilidade, consentida pelo discurso dos participantes, de elaborar uma análise de dados 

satisfatória que represente as concepções do grupo de estudo (ALONSO, 1998). Para tanto, 

utilizou-se o ponto de saturação, que é o critério de aprovação da amostragem em pesquisa 

qualitativa (THIRY-CHERQUES, 2009). Na prática, o ponto de saturação é, usualmente, 

utilizado através da aplicação de entrevistas semiestruturadas que requerem respostas 

abertas. Após a aplicação das entrevistas ―o pesquisador identifica os tipos de resposta e 

anota as repetições. Quando nenhuma nova informação ou nenhum novo tema é registrado, 

atingiu-se o ponto de saturação‖ (THIRY-CHERQUES, 2009). 

3.3 Instrumentos utilizados 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: uma entrevista 

semiestruturada versando dados sociodemográficos e profissional/ocupacional voltada para 

o delineamento do quadro de participantes selecionados e um roteiro de entrevista 

semiestruturada composta por perguntas abertas versando nossos três objetivos específicos. 

A entrevista semiestruturada foi direcionada à problematizações sobre como a 

jornada laboral dos caminhoneiros acontece, destacando os componentes da jornada de 

trabalho propostos por Gasparini (1996): tempo interno, tempo externo e tempo de 

distribuição. Com o intuito de conhecer as condições e a organização do trabalho, a fim de 
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entender como é o desempenho da atividade profissional na prática, comparando com o 

estipulado em lei e nas classificações das instituições representantes ou fiscalizadoras dos 

transportadores terrestres de carga.  E por fim, apreender o entendimento dos 

caminhoneiros acerca das leis de regulamentação da profissão, e quais são as 

transformações desencadeadas após, e com, a sanção da lei.  

3.4 Procedimentos 

Para a realização da pesquisa, os caminhoneiros foram contatados para a 

participação voluntária na pesquisa nos espaços citados anteriormente no tópico “Grupo 

de trabalho”. Ao iniciar a coleta de dados, foi dada uma explicação sobre a pesquisa e seu 

objetivo, realizado uma entrevista sociodemográfica e profissional-ocupacional e 

apresentado um roteiro de entrevista semiestruturada. Logo após receberem a explicação 

sobre a pesquisa, foi solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE a fim de assegurar os direitos de sigilo e não identificação. Antes de 

começar as entrevistas, foi perguntado aos caminhoneiros a possibilidade de gravá-las. As 

entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para assegurar a fidedignidade dos 

dados. Seguiram-se as recomendações relacionadas à pesquisa com seres humanos, de 

acordo com os princípios éticos contidos na Resolução CNS 466/12 com as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos do Conselho 

Nacional de Saúde. A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e autorizada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará/PROPESQ em maio de 2015 sob o 

número de CAAE 44719514.5.0000.5054. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A entrevista semiestruturada possibilitou, através da Análise do Conteúdo 

(BARDIN, 2011), a apreensão das condições de trabalho enfrentadas no exercício 

profissional dos caminhoneiros, sendo entendidas como reflexo da organização do trabalho 

desses profissionais, tendo como pressuposto a diferenciação dos conceitos de condição de 

trabalho e organização do trabalho, descritos por Dejours (1992). O foco das entrevistas 

recai, principalmente, sobre a estruturação do tempo de trabalho, tendo em vista que 

entendemos esse como fator constituinte das condições e da própria organização do 

trabalho. 

Será apresentada uma categorização das entrevistas através da Análise de Conteúdo 

seguindo o modelo proposto por Bardin (2011), de forma descritiva e por meio da fala dos 

sujeitos. Adotou-se a postura de análise temática, seguindo o critério semântico para 

agrupar os conteúdos a partir de temáticas complementares e harmônicas (BARDIN, 

2011). As categorias finais contemplam temáticas amplas acerca das condições, da 

organização e do tempo de trabalho e sintetizam aspectos pormenores aprofundados e 

descritos em categorias intermediárias e categorias iniciais (algumas com subcategorias) 

que auxiliam no entendimento e no alcance do objetivo geral da dissertação. Vale lembrar 

que dentro desse grupo de trabalho foram entrevistados caminhoneiros que atuam de forma 

autônoma, institucionalizada, em rota curta e que fazem viagens por todo o país, isto é, em 

rota longa.   

Foram encontradas quatro categorias finais que versam sobre os seguintes aspectos: 

a ―Organização do trabalho”, a qual buscou elucidar como a atividade é organizada e suas 

funções são distribuídas; ―Condições de trabalho”, a fim de compreender como os 

caminhoneiros enxergam e desenvolvem seu trabalho atualmente; “Jornada laboral” que 

buscou identificar como se configura o tempo de trabalho da categoria ocupacional; e por 

fim, a “Regulamentação da profissão e suas implicações na atuação profissional” que 

tratou dos apontamentos acerca das condições de trabalho propostas em lei e da percepção 

da prescrição legal e do trabalho real exercido no cotidiano dos caminhoneiros. 

Os dados serão descritos a seguir propondo um diálogo com as leis de 

regulamentação da profissão de motorista de caminhão e com a literatura especializada. 

Serão apresentados trechos das falas dos participantes da pesquisa, com o fim de ilustrar a 

discursão, e quadros a fim de propiciar o entendimento holístico da análise dos dados. 
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5.1 Organização do trabalho  

A fim de tornar mais fácil o entendimento da análise dos dados, a tabela a seguir 

sintetiza os dados levantados acerca da Organização do trabalho para os caminhoneiros. 

Tabela 1 – Organização do trabalho. 

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categoria Final 

Período de direção 

Atividades referentes à 

manutenção do caminhão 

Atividades do tempo livre 

 

 

 

Divisão das atividades 

 

 

 

 

 

 

Organização do 

Trabalho 

Tempo interno 

Tempo externo 

Tempo de distribuição 

 

Organização do tempo 

Hoje 

Desvalorização social 

Desvalorização econômica 

Pouco lucro 

Passado 

Maior respeito e prestígio social 

Maior valorização econômica 

 

 

 

 

Transformações ocorridas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

A categoria final “Organização do trabalho”, baseada no entendimento de Dejours 

(1992), buscou apreender a divisão do trabalho, o conteúdo das atividades, a organização e 

distribuição do tempo, ou seja, a regulamentação dos processos de trabalho (ALENCAR; 

BIZ, 2012) que traduzem a atuação dos caminhoneiros. De acordo com a visão 

ergonômica, Almeida, Neves e Santos (2010) vislumbram que toda situação de trabalho é 

demarcada por dois polos: o trabalho prescrito e o trabalho real. No tocante ao primeiro, 

acredita-se que as normas e a legislação trabalhista se encontram na base e, como subsídio, 

para a atuação profissional; já quando se refere ao trabalho real, ocorre uma ampliação das 

ações desempenhadas pelos profissionais que agregam à descrição legal do trabalho seu 

estilo pessoal, sua criatividade e engenhosidade para lidar, muitas vezes, com os obstáculos 

e adversidades inesperadas. 

 Seguindo os pressupostos da Ergonomia e reconhecendo a distinção entre trabalho 

prescrito e trabalho real como caraterística inerente à atuação dos caminhoneiros, utilizou-

se as Leis Nº 12.619 e Nº 13.103 como referencial de análise do trabalho prescrito aos 

caminhoneiros, tendo em vista a dificuldade, dos próprios caminhoneiros, em estabelecer 

critérios de normatização das suas ações profissionais. Já os discursos encontrados nas 

entrevistas foram utilizados como ferramentas de análise do trabalho real.  
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Associou-se a essas ferramentas a literatura especializada com o propósito de realizar a 

etapa de codificação do material coletado, na qual ocorre a identificação e separação das 

falas em parágrafos, frases e palavras conforme as temáticas relevantes para a pesquisa 

(BARDIN, 2011). Essa categoria deu ensejo a três categorias intermediárias: ―divisão do 

trabalho‖, ―organização do tempo‖ e ―transformações ocorridas‖. 

As categorias intermediárias ocupam-se, respectivamente, da ―divisão do trabalho‖, 

ou seja, a divisão entre as atividades intrínsecas à profissão de motorista de caminhão – 

período de direção, atividades referentes à manutenção do caminhão e as atividades do 

tempo livre. Embora o período de direção e as atividades de manutenção do caminhão 

estejam separados, na fala dos caminhoneiros, percebe-se uma confluência em seus 

conceitos como atividades representativas do tempo de trabalho. 

 ―Eu considero é direto, é desde a hora que eu saio de casa. Porque ‗tá‘ aqui, 

eu saí 12 horas ‗tô‘ aqui ajeitando pneu, quando sair daqui vou viajar. Então 

eu não tenho, as horas é como eu ‗tô‘ lhe dizendo: quando dá...‖ 

Caminhoneiro 3. 

 

Fazendo um paralelo com a Teoria dos Tempos Sociais (SUE, 1995), para a qual 

uma atividade social predominante estrutura o quadro temporal com a organização da 

dimensão temporal de outras atividades sociais (AQUINO, 2007), no caso das sociedades 

contemporâneas, o trabalho, o Caminhoneiro 2 reafirma o pressuposto de que o trabalho é 

a atividade social predominante na vida desses indivíduos, inclusive é o tempo e a 

atividade que extrapola os tempos e as outras atividades humanas.  

Para o Perfil do Caminhoneiro (2010), as principais atividades realizadas pelos 

caminhoneiros em seu tempo livre e quando estão na estrada são as conversas entre 

amigos, dormir e assistir televisão. Já os relatos dos participantes, ilustrados com a fala do 

Caminhoneiro 3, trouxeram como principal atividade do tempo livre dormir e descansar e, 

quando possível, voltar para casa e dormir em seus domicílios, refletindo uma discordância 

com os dados do Perfil do Caminhoneiro (2010) e demonstrando a pouca importância dada 

à manutenção dos vínculos e atividades sociais como conversar com os amigos.  

―Quando nas pausas, aí vai dormir, descansar. Esse pedacinho, mas é muito 

difícil. Só assim, que chega na fábrica e não carrega, as vezes né?! Aí fica um 

final de semana, aí tá... assiste ali algum programa e descansa‖ Caminhoneiro 

3. 

 

Entretanto, após analisar as condições e a organização do trabalho dos 

caminhoneiros, outra interpretação pode ser apontada: a extenuante jornada laboral dos 

caminhoneiros, sua exigência física e mental, traz desconforto e cansaço para os 
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profissionais que precisam recuperar-se para seguir a viagem de volta para casa, ou ainda, 

para chegar ao destino de entrega da carga. Isso remete a um dos questionamentos dessa 

dissertação: o que os caminhoneiros fazem quando estão nas estradas e não estão 

dirigindo? Constata-se que os meios de entretenimento nas estradas são escassos, e o 

tempo livre é, em sua maioria, entendido como o momento para renovação das forças de 

trabalho. Assim, o tempo livre é apropriado pelo trabalho, pois o tempo de trabalho 

extrapola o necessário e não se restringe apenas as horas de direção, mas a todos os 

períodos de tempo disponíveis às necessidades do sistema capitalista (FARIAS; RAMOS, 

2014). Dito isso e analisando a fala do Caminhoneiro 2, chega-se a somatória do tempo 

total proposto por Farias e Ramos (2014), ou seja: o tempo necessário ao trabalho e o 

tempo de trabalho excedente (representado pelas atividades de manutenção do caminhão) 

consomem o tempo livre dos motoristas reduzindo-o as atividades correspondentes à sua 

atuação profissional. 

A segunda categoria intermediária trouxe categorias iniciais que descrevem a 

organização do tempo a partir do tempo interno, tempo externo e do tempo de distribuição. 

O tempo interno dos caminhoneiros, ou seja, o grau de intensidade e o ritmo das atividades 

(GASPARINI, 1995) são delimitados por variáveis como o tipo de carga transportada e o 

setor da economia no qual o caminhoneiro atua (setor formal ou na autonomia). No 

entanto, independentemente dessas variáveis, o ritmo de trabalho dos caminhoneiros tem 

duas características em comum: um ritmo intenso e a imprevisibilidade. O Caminhoneiro 3 

relata a imprevisibilidade do ritmo de trabalho.  

 ―É porque aqui não tem dia pra ―tá‖ em casa, não tem dia pra viajar, não tem 

hora, né?! É um ―bucado‖... e é perigosa, enfrenta tudo, né? Aqui não é bem 

fácil não. Às vezes o nego acha que é... mas na realidade não é não‖ 

Caminhoneiro 3. 

 

Além da imprevisibilidade, pode-se apreender na fala do Caminhoneiro 4 

determinantes da intensidade do trabalho e do tempo de distribuição, que se referem aos 

lapsos de tempo entre as atividades do trabalho (GASPARINI, 1995). 

―Muitas vezes a gente não pode até determinar o período que você tem que 

trabalhar, por causa da necessidade que obriga a gente a trabalhar muitas 

horas pra ganhar mais. É fazer 10 horas, 12, 15 aí como eu falei pra você, aí 

depende muito da necessidade, pra gente conseguir entregar a carga‖ 

Caminhoneiro 4. 

 

Percebe-se, com a fala do Caminhoneiro 4, como a intensidade do trabalho e o 

tempo de distribuição são influenciados pelas condições e organização do trabalho, o que 

permite a problematização: a necessidade de trabalhar mais intensamente pode ser um 
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reflexo da baixa remuneração e da falta de regulamentação da tabela de valores do frete, 

aspecto não contemplado pela Lei Nº 13.103. No tocante ao tempo externo, a fala do 

Caminhoneiro 4 confirma a hipótese inicial de que os caminhoneiros não atuam guiados 

pelos princípios legais da jornada laboral, criando uma discrepância entre a prescrição 

legal e o real da atividade.  

Com apoio na fala dos caminhoneiros e na articulação com o referencial teórico, 

faz-se uma associação entre as dimensões do tempo, ―linear‖ e ―cíclico‖, elaboradas por 

Canadell (2004) e as possibilidades de medir o trabalho dos caminhoneiros, ―por tempo‖ e 

―por peça‖, desenvolvidas por Araújo (2001). Quando o caminhoneiro tem seu 

desempenho profissional medido ―por tempo‖ enxerga-se a dimensão linear, onde o seu 

tempo, seja ele tempo de trabalho ou tempo livre, é à disposição das necessidades de 

transporte ou na base da organização contratante seguindo um fluxo contínuo e 

irreversível.  Já quando o trabalho do caminhoneiro é medido ―por peça‖, ele se aproxima 

da dimensão cíclica do tempo, isto é, sua atuação vai ser marcada por momentos de intenso 

trabalho e momentos de inatividade. O Caminhoneiro 3, um dos profissionais que atuam 

no setor formal, ilustra a medida do trabalho ―por tempo‖ e a dimensão linear. 

―É, a jornada de trabalho aqui é... você sempre sai de 5 horas, né?! Vai até às 

11 da noite, quando você... o dia sempre é assim. Tem a hora pra almoçar e é 

rápido‖ Caminhoneiro 3. 

 

A terceira categoria intermediária considera as transformações ocorridas na atuação 

profissional dos caminhoneiros dividindo a análise entre ―hoje‖ e ―passado‖ e aborda 

aspectos como a desvalorização social e econômica da profissão; a relação entre serviço 

prestado, os custos do serviço e o retorno financeiro alcançado; e o status social consentido 

à categoria. Para a maioria dos caminhoneiros, a profissão enfrenta, atualmente, uma falta 

de reconhecimento social e desvalorização pelos governantes do país.  

―Todo mundo respeitava caminhoneiro. Há 35 anos. Até uns 30 anos atrás 

caminhoneiro era considerado. Tinha respeito dos postos de gasolina, aonde 

chegasse... hoje não. Hoje não. Tá desvalorizada‖ Caminhoneiro 5. 

 

Um dado interessante é a percepção de perseguição contra a categoria ocupacional 

pelo fato de não ter uma representação em comum, que seja ativa e lute pelos direitos dos 

caminhoneiros em geral, relatada pelo Caminhoneiro 4. 

―Todo mundo faz greve. Você ver esse pessoal de INSS fazendo greve. Uma 

multidão de gente morrendo. Aí pra isso daí não existe lei, não existe 

punição. Fazem o que querem... índio atravessa no meio da estrada, uma 

semana aí, fica todo mundo morrendo de fome. E ninguém quer nem saber. 

Não existe punição. Agora o caminhoneiro na hora que ele para pra fazer 

uma manifestação, aí dona Dilma já bota logo multa de não sei quanto mil 
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por mês. Não existe um sindicato, não existe uma pessoa pra lutar pela 

própria classe. A própria classe é desunida. É um derrubando o outro‖ 

Caminhoneiro 4. 

 

    De acordo com Kopran (2012), as péssimas condições de trabalho e a 

desvalorização da profissão acompanham os motoristas de caminhão desde o surgimento 

da profissão, entretanto, os caminhoneiros percebem uma intensificação da desvalorização 

da profissão nos últimos anos. 

―Era um pouco mais valorizada, hoje ‗tamo‘ largado aí a ‗Deus do Ará‘. Hoje 

tem mais dificuldades... é tratamento, as estradas... porque onde a gente 

chega tem lugar que não deixa nem a gente ficar‖ Caminhoneiro 1. 

 

―Rapaz é... tem várias coisas. É, começa do governo, né?! Que não ajuda a 

gente, né?! Frete baixo. Frete baixo, né?! Óleo muito caro, o custo muito 

caro. Tudo isso‖ Caminhoneiro 2. 

 

 A desvalorização do preço do frete e o alto custo para a manutenção do caminhão 

são fatores citados por todos os entrevistados. A Lei Nº 13.103 contempla delimitações da 

jornada laboral e dá disposições sobre os deveres dos contratantes, contudo, não determina 

a criação de uma tabela base para os valores do frete – ainda que tenha sido uma recorrente 

reivindicação entre os anos de 2012 e 2015 (O CARRETEIRO, 2015) –, na fala do 

Caminhoneiro 1 vê-se o descontentamento pela indefinição da tabela de valores do frete. 

―É combustível, pedágio, daí chega num lugar o cara vai descarregar o 

caminhão eles cobram por tonelada. As coisas aumentam, os gastos 

também aumentam, eles não tem como aumentar o preço do frete. Só não 

aumenta o frete‖ Caminhoneiro 1. 

 

 A falta da regulamentação da tabela de valores do frete pode ser considerada como 

uma das principais fontes de descontentamento dos caminhoneiros em relação à lei de 

regulamentação da profissão. Nas entrevistas, ficou evidente a percepção negativa dos 

caminhoneiros, pois eles consideram que a regulamentação da profissão veio para exigir 

mais do profissional, no entanto, quando se refere aos direitos e benefícios, não é 

percebido o mesmo empenho. Dessa forma, é válido dizer que os caminhoneiros 

continuam descumprindo as cominações legais por não acreditarem que é possível obter 

lucro, ou até mesmo, manter o caminhão seguindo a legislação. 

 

5.2 Condições de trabalho 

Tabela 2 – Condições de trabalho. 

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categoria Final 
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Distanciamento social 

Competitividade 

Representações da atividade 

Sofrida 

Cansativa 

Estressante 

Humilhação 

Discriminação 

 

 

 

Condições sociais 

 

 

 

 

 

 

Condições de 

trabalho 

Atuação no setor formal ou na 

autonomia  

O real e o legal da atividade  

Implicações físicas e mentais 

 

 

 

Condições de execução 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Para Barcellos (1999), a partir do olhar da Psicodinâmica do Trabalho, as condições 

de trabalho podem ser entendidas como ―pressões físicas, mecânicas, químicas e 

biológicas‖ (p. 44) produzidas pelo trabalho e impostas à saúde física do profissional. 

Identificar o que significa e como é realizada a atividade de motorista de caminhão, 

conhecer quais são as ferramentas de trabalho e como é o contexto onde as atividades 

ocorrem são meios para identificar as condições de trabalho dos caminhoneiros. Como dito 

por Battiston, Cruz e Hoffmann (2006), ao estudar as condições de trabalho dos motoristas 

é importante analisar determinados aspectos, como: a carga de trabalho, os postos de 

trabalho, as posturas forçadas e rígidas e os movimentos repetitivos ao longo da jornada 

laboral. Com base nessa conceituação, as falas dos participantes produziram duas 

categorias intermediárias: ―condições sociais‖ e ―condições de execução‖. 

Nas condições sociais, ressaltam-se os fatores encontrados no desempenho 

profissional dos caminhoneiros que se articulam no campo das relações do caminhoneiro 

com os outros, com o ambiente e com si mesmo. O distanciamento social é um dos fatores 

mais citados nas ―condições sociais‖. 

―É sofrida. Longe da família, longe dos amigos. Tem colega na estrada, mas 

amigo mesmo, tipo de infância, e família fica tudo pra trás né?!‖ 

Caminhoneiro 1. 

 

Knauth e colaboradores (20102), também, descrevem o trabalho dos caminhoneiros 

como genuinamente solitário e corroboram com Masson e Monteiro (2010) na descrição do 

alto índice de solidão e da falta de relações interpessoais íntimas nas estradas. Para o 

Caminhoneiro 1, as relações interpessoais estabelecidas nas estradas são de ―coleguismo‖ e 
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não de ―amizade‖, pois embora, dificilmente, sejam anônimos no grupo e reencontrem um 

número expressivo de pessoas conhecidas (LEAL, 2008), esse ―reconhecimento‖ não 

garante o estabelecimento de relações interpessoais. 

 Uma possibilidade de explicar o fato descrito anteriormente seria a alta 

competitividade entre os caminhoneiros, como exposto pelo Caminhoneiro 4 na categoria 

final 6.1 Organização do trabalho, intitulada na literatura de ―concorrência selvagem‖ 

(KOPRAN, 2012). 

―Hoje tem muito ‗motoristazinho‘ novo que tira a carteira e aí, e fica fazendo 

bobagem. Pensa que é dono do mundo, que pode passar por cima de todo 

mundo e a coisa não é bem assim. Antigamente não existia isso. Antigamente 

era uma coisa séria. Hoje não, hoje é uma profissão muito desleal‖ 

Caminhoneiro 4.  

 

Ainda na categoria ―condições sociais‖, se fizeram presentes adjetivos, qualidades e 

representações acerca da profissão para os próprios caminhoneiros. Reforçando a literatura 

(KNAUTH; PILECCO; LEAL; SEFFENER; TEIXEIRA, 2012), todos os caminhoneiros 

descreveram suas condições de trabalho como sofridas, cansativas, desgastantes e 

estressantes. 

―É uma profissão muito cansativa. Muito sofrida, muito estressante. É só pra 

quem não tem pra onde correr mesmo. Porque se eu tivesse outro meio de vida 

eu já tinha largado esse mundo‖ Caminhoneiro 4. 

 

 Além dos adjetivos atribuídos à profissão, a maioria dos caminhoneiros trouxe 

representações negativas associadas à discriminação e, principalmente, ao sentimento de 

humilhação. 

―É, tem que gostar da profissão porque é muito sofrida. Então a gente tem 

que gostar. Todo mundo quer humilhar a gente, polícia rodoviária, fiscal. A 

gente tem que gostar da profissão‖ Caminhoneiro 2. 

 

Vale ressaltar que embora os caminhoneiros demonstrem descontentamento com a 

profissão, quando questionados sobre a possibilidade de mudar de profissão, a maioria 

respondeu que não mudaria. Porém, o Caminhoneiro 4 destaca o quanto a profissão é 

cansativa e apresentou sua justificativa para permanecer nela. 

―Hoje se eu achasse outra coisa, eu saía... saía da estrada. Se você me fizesse 

essa pergunta há cinco anos atrás, eu não queria saber de outro serviço. Mas 

de 5 anos pra cá, ‗tá‘ cada ano pior‖ Caminhoneiro 4. 

 

Assim, a falta de alternativas de emprego é um dos motivos para permanecer na 

profissão, pois a falta de qualificação profissional, a dificuldade em encontrar outro meio 
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de renda e a tradição familiar (BEZERRA, 2013) são fatores citados pelos caminhoneiros 

com motivadores para permanecer nessa profissão, mesmo com as adversidades.   

Ao abordar as condições de execução, e a partir da fala dos caminhoneiros, 

destacaram-se três opostos: a atuação no setor formal ou na autonomia; o real e o legal da 

atividade; e as implicações físicas e mentais da profissão. 

A CBO (2002) traz duas possibilidades de atuação para os caminhoneiros: uma no 

setor formal com a CTPS assinada e a outra na condição de profissional autônomo. O 

grupo de participantes dessa pesquisa contemplou as duas possibilidades de atuação e 

apresentou uma convergência na percepção de ambos os grupos: os caminhoneiros do setor 

formal que já atuaram na autonomia e os caminhoneiros que atuam nela, consideram a 

atuação formal mais vantajosa. 

―Já, eu comecei como autônomo. Hoje? Hoje eu sou empregado. Prefiro ser 

empregado 100%‖ Caminhoneiro 1. 

Essa preferência pela atuação no setor formal remete a outra questão da dissertação: 

os caminhoneiros institucionalizados delimitam sua jornada laboral com base na 

legislação? Ou cedem as exigências da entrega da carga e da instituição? 

Tendo em vista que o parágrafo 14 do Art. 235-C da Lei N° 13.103 modifica a Lei 

Nº 12.619, retirando da ETC a responsabilidade de fiscalizar a jornada de trabalho do 

motorista contratado, é responsabilidade dos caminhoneiros controlar o número de horas 

da jornada laboral. Nesse ponto, surge uma situação conflituosa. Os caminhoneiros 

precisam seguir o disposto em lei – caso sejam fiscalizados e não estejam atuando 

conforme a legislação serão punidos – e, ao mesmo tempo, Nascimento e colaboradores 

(2007) apontam que as próprias organizações estabelecem prazos rígidos de entrega da 

carga, o que incita ou obriga os motoristas a dirigirem horas além do permitido em lei. 

Situação ilustrada na fala do Caminhoneiro 2. 

 ―Tem muito nego que paga a gente na comissão. Na empresa era na 

comissão, aí tinha que rodar. Que lá é carro terceirizado e o patrão bota o 

cara pra rodar. Pra ganhar‖ Caminhoneiro 2. 

 Aqui se faz necessário adiantar um aspecto da categoria final a “Regulamentação 

da profissão e suas implicações na atuação profissional”. Para o Art. 235-G da Lei Nº 

13.103, a oferta de comissão, isto é, oferecer benefícios pela entrega da carga a tempo ou 

em menor período de tempo, é permitida desde que cumpra a observância legislativa no 

tocante aos riscos à segurança rodoviária ou da coletividade ou caso não seja pressuposto 

para o descumprimento das horas da jornada laboral. Como vimos na fala do 
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Caminhoneiro 2, as ETC utilizam o Art. 235-G para normatizar as políticas de incentivo da 

produção, no entanto, não se verifica nos depoimentos dos caminhoneiros a preocupação 

das ETC com as consequências desse incentivo ou, porque não dizer, exigência. Por que 

pode ser entendia como exigência? 

―Se, todo, porque aqui a gente ganha na comissão, né?! Trabalhou ganha, não 

trabalhou não ganha. E se for cumprir o horário dessa lei... não tem 

condição‖ Caminhoneiro 1. 

 Vemos na fala do Caminhoneiro 1 a relação de interinfluência entre: a organização 

do trabalho, a regulamentação da profissão e as condições de trabalho. Uma vez que a 

organização do trabalho dos caminhoneiros, em si, exige horários atípicos, resistência 

física e disponibilidade de tempo, a regulamentação teria que subsidiar a organização do 

trabalho delimitando o limite de horas de direção, as prerrogativas nos casos excessivos, os 

benefícios, os direitos dos caminhoneiros e a garantia da observância da lei. Todavia, na 

percepção dos caminhoneiros a regulamentação da profissão vai de encontro à organização 

do trabalho e se torna um empecilho para a atuação.  Ainda existe outro agravante, as 

condições de trabalho oferecidas e impostas aos caminhoneiros podem inviabilizar o 

cumprimento das cominações legais expostas na Lei Nº 13.103, pois são caracterizadas 

como inapropriadas e precárias. Este fato pode ser vislumbrado na fala do Caminhoneiro 1. 

―Nada. De primeiro, já não tem nem lugar pra parar. Porque se for todo 

mundo cumprir esse horário de jornada, vai ficar parado, ficar caminhão 

parado nos acostamentos. Porque não tem lugar suficiente. Tem posto né, que 

pede parada, eles cobram daí. E não pode né?! Mas...‖ Caminhoneiro 1. 

O Caminhoneiro 1 cita o aspecto da proibição de cobrança para parar em postos e 

pontos de apoio nas estradas exposto no Art. 9 do Capítulo III-A, da Lei Nº 103.01, em que 

―é vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo uso ou permanência em 

locais de espera‖. Mais uma vez demonstrando a dificuldade em operacionalizar os 

dispositivos legais devido às condições de trabalho oferecidas.  

A categoria intermediária ―condições de execução‖ ainda impõe questões 

importantes a serem abordadas, como as implicações físicas e mentais. Os hábitos de vida 

dos caminhoneiros, já estudados por De Paris e colaboradores (2012), são preocupantes, 

pois a falta de sono regular e a má alimentação alinhada à falta de exercício físico refletem 

negativamente na saúde física e mental dos caminhoneiros. O Caminhoneiro 3 ressalta 

esses aspectos. 
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―Só, só trabalha aqui quem... quem é, se não for pode largar de mão. E aqui é 

pra gente que tem coragem. Sangue no olho. Se não tiver, não luta com isso 

aqui não. Porque não dorme, não come bem. É na direção todo tempo‖ 

Caminhoneiro 3. 

 Os efeitos na saúde mental estão diretamente associados aos efeitos da saúde física 

e se manifestam no alto índice de estresse, fadiga e ansiedade relatada pelos caminhoneiros 

(MORENO; ROTENBERG, 2009; BEZERRA, 2013). Isso traz para o caminhoneiro a 

sensação de cansaço contínuo e a falta de perspectivas de reverter esse quadro, uma vez 

que a organização do trabalho é caracteristicamente assim. 

 

5.3 Jornada laboral 

 

Tabela 3 – Jornada de trabalho. 

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categoria Final 

Diferentes Realidades 

Legal 

Teórica 

Real 

Dependência 
Necessidade 

Tipo do frete 

Distância/destino 

 

 

 

Duração da jornada 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de 

trabalho 
Prescrição legal 

Realidade objetiva 

Realidade vivenciada 

Vivência subjetiva 

 

Entendimento do tempo de 

trabalho 

 

 

 

Divisão das atividades 

Tempo de direção 

Descanso diário 

(Des) Carregamento 

Imprevisibilidade 

 

 

Descrição da jornada 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Para a Lei Nº 13.103 a jornada de trabalho dos caminhoneiros institucionalizados se 

refere ao ―tempo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, 

excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera‖ (BRASIL, 

2015). Já os profissionais autônomos têm a delimitação da jornada laboral baseada nas 

cominações legais que estipulam o máximo de 8 horas, admitindo-se a prorrogação de 2 

horas extraordinárias de direção (BRASIL, 2015); no entanto, com a Lei Nº 13.103 admite-
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se, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, a extensão da jornada em 4 horas 

a mais. Propondo um diálogo entre a lei de regulamentação da profissão vigente e o 

discurso dos caminhoneiros acerca da sua jornada laboral, despontaram três categorias 

intermediárias: ―duração da jornada‖, o ―entendimento do tempo de trabalho‖ e ―descrição 

da jornada‖. 

A temática da duração da jornada laboral dos motoristas de caminhão é conflitante, 

pois coexistem três realidades: a realidade legal, ou seja, a prescrição legal da jornada 

laboral; a realidade apresentada e discutida pelos autores e blogs especializados; e a 

realidade expressa nos discursos dos caminhoneiros. Esse aspecto originou a categoria 

inicial ―diferentes realidades‖. 

A realidade da jornada laboral narrada pelos caminhoneiros entrevistados condiz 

com a realidade encontrada na literatura e nos blogs especializados. De acordo com 

Nascimento e colaboradores (2007), a associação de fatores socioeconômicos, as crises no 

setor de transporte terrestre e as exigências específicas da carga transportada faz com que 

os caminhoneiros dirijam mais de 18 horas por dia. O discurso dos caminhoneiros remete, 

justamente, a esse aspecto da realidade de sua prática profissional, relatando que sua 

jornada ultrapassa o limite das 12 horas diárias chegando a 15, 20 e 24 horas, ou seja, um 

dia inteiro dirigindo.     

―Aí ‗vareia‘, ‗vareia‘ muito. Dependendo da distância da viagem, em torno 

de 10 horas, 12, 15... e às vezes da 20, às vezes da 24. É assim. Aí depende 

da, da necessidade‖ Caminhoneiro 4.   

 

Outra categoria inicial, a ―dependência‖, aborda os fatores que influenciam na 

delimitação da duração da jornada laboral. O Caminhoneiro 2 considera que a jornada de 

trabalho vai variar conforme a necessidade, o tipo do frete e a distância do local de entrega 

da carga. 

―Não, aqui a gente trabalha 10 horas, 12 horas, depende muito. Depende do 

frete, depende da viagem e da necessidade‖ Caminhoneiro 2. 

 

No tocante a variação da jornada de trabalho por necessidade, uma das 

necessidades de maior recorrência trata da falta de segurança em alguns trechos, e a 

consequente obrigação de direção acima do limite de horas permitido. A Lei Nº 13.103 em 

seu Art. 235-D expõe 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 
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um local seguro ou ao seu destino‖. Acredita-se que pela falta de fiscalização e de 

segurança nas estradas, os caminhoneiros reforcem a não observância dos dispositivos 

legais.   

A terceira categoria inicial aborda as ―unidades de medida‖ do tempo de trabalho. 

Como descrito na categoria final 6.1 ―Organização do Trabalho‖, foi feito um paralelo 

entre as possibilidades de medida do tempo de trabalho dos caminhoneiros (ARAÚJO, 

2011) e as dimensões do tempo de Canadell (2004), ainda pertinente aqui. A partir desse 

paralelo, os TAC que medem seu tempo de trabalho ―por peça‖ utilizam a quilometragem 

como unidade de medida. O Caminhoneiro 1 anuncia essa afirmação. 

―Depende, ‗vareia‘. Tem vez que eu, eu faço na média de 780km por dia. Aí 

tem vez que dependendo da...da necessidade eu ando um pouquinho mais, 

ando um pouquinho menos‖ Caminhoneiro 1. 

 

Enquanto o Caminhoneiro 3, institucionalizado, tem a sua jornada laboral 

delimitada ―por tempo‖ (ARAÚJO, 2011). 

―É, a jornada de trabalho aqui é... você sempre sai de 5 horas, né?! Vai até às 

11 da noite, quando você tem que parar...‖ Caminhoneiro 3.  

 

Parece certo que, independente do setor no qual o caminhoneiro atue, a regra é a 

delimitação da jornada laboral por necessidade própria ou da organização contratante, 

como apontado pela literatura (NASCIMENTO; NASCIMENTO; SILVA, 2007) e 

confirmado nas entrevistas. Assim, os caminhoneiros atuam balizados por variáveis 

ambientais em detrimento da observância da Lei Nº 13.103, como exposto pelo 

Caminhoneiro 3. 

―Olhe, isto aí ‗aonde tá‘ a história. Se brincar aí, por dia, eu não lhe digo não. 

Mas tem muita vez que vai 24 horas, vai até, isto aí não tem... até hoje não 

tem limite. Tão pelejando aí pra ter uma lei, mas isto aí não funciona‖ 

Caminhoneiro 3. 

 

A fala ainda expõe como a prescrição legal da jornada laboral é interpretada e 

adaptada por ele, dando ensejo à vivência real da atividade. No que diz respeito ao 

entendimento do tempo de trabalho, apresenta-se um abismo entre prescrição legal da 

profissão e a realidade vivenciada. A fim de entender essa discrepância, entende-se que a 

vivência objetiva do trabalho materializa-se na cronometragem do relógio e dos meios de 

controle da jornada laboral, pois em conformidade com o Art. 2 da Lei Nº 13.103 é direito 

do caminhoneiro ―ter a 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‖ (BRASIL, 2015).  
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Vale realçar que a responsabilidade do controle das horas de trabalho fica sob a 

responsabilidade do motorista, até que ele retorne a base da organização. Assim, o 

caminhoneiro é ―pressionado‖ a dirigir o número de horas ―necessárias‖ para chegar ao 

local de entrega da carga, mesmo que ultrapasse o permitido em lei, pois é posteriormente 

conferida a quantidade de horas rodadas, seja através do diário de bordo ou pelo rastreador 

veicular.  

Abordando a vivência subjetiva do tempo de trabalho (CARDOSO, 2010), com 

base nas Teorias dos Tempos Sociais, e defendendo a existência de várias temporalidades 

organizadas em volta de uma atividade social dominante (SUE, 1995), compreende-se o 

trabalho como essa atividade social na vida dos caminhoneiros.  

―Tudo. É porque a responsabilidade ó, agora mesmo eu ‗tô‘ em casa, ‗num‘ 

‗tô‘ viajando, mas ‗tô‘ aqui. O carro lavando, eu tenho que tá aqui. Então a 

partir do momento que você entra num serviço... como caminhoneiro... 

responsabilidade toda, toda a sua vida‖ Caminhoneiro 2. 

 

Na profissão de motorista de caminhão, as fronteiras entre o tempo e o espaço de 

trabalho e, os de não trabalho, são difusas. Nas viagens, os caminhoneiros ficam imersos 

no seu ambiente laboral e embora as delimitações do tempo de direção sejam flexíveis e 

concedam ao caminhoneiro maior autonomia, o predomínio do tempo de trabalho sobre os 

demais tempos salvaguarda as atividades pertencentes ao tempo de trabalho. 

Em última análise, a descrição da jornada de trabalho será abordada pela Lei Nº 

13.103 em comparação com a fala dos caminhoneiros apontando a divisão das atividades, 

entre: as atividades de direção, o descanso diário e carregamento e descarregamento do 

caminhão.  

Sucintamente, para a legislação o caminhoneiro pode dirigir por, no máximo, 5 

horas e 30 minutos ininterruptamente, isto é, a cada 6 horas será observado um descanso de 

30 minutos (BRASIL, 2015). Na prática, de acordo com os motoristas entrevistados a sua 

principal atividade, estar dirigindo, ultrapassa facilmente o limite estipulado como 

percebido nas falas citadas anteriormente. No entanto, o Caminhoneiro 1 relatou sua 

atuação baseada nas cominações legais.  

―É, é igual ‗onte‘! ‗Onte‘ eu fui obrigado a parar 2 horas da tarde por causa 

dessa restrição... das 2 horas até meia noite que eu não pude rodar‖ 

Caminhoneiro 1. 

  

 Em relação ao descanso diário, a legislação determina que dentro do período de 24 

horas, são asseguradas 11 horas de descanso, podendo ser fracionado em 8 horas 

ininterruptas e às 3 horas restantes divididas ao longo das 16 horas que seguem (BRASIL, 
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2015). Ao serem questionados acerca do seu período de descanso, fica evidente a 

imprevisibilidade da profissão, considerada como outra categoria inicial. 

―A gente roda. A gente não tem hora... sai daqui, a gente vai carregar ali em 

Teresina, aí é o tempo de descanso, carrega lá, dorme a noite..., não tem hora, 

dia, não tem feriado. Não tem nada‖ Caminhoneiro 2. 

 

 É interessante ressaltar que a imprevisibilidade da profissão é respaldada no Art. 

235-C da Lei Nº13.103, pois ―salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista 

empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos‖. Dessa forma, a regra 

é que não haja estabelecimento prévio de um horário fixo de inicio ou término da jornada 

laboral dos caminhoneiros institucionalizados. Tal constatação responde a hipótese dessa 

dissertação sobre a incompatibilidade do modelo de organização temporal capitalista – que 

segue o proposto pela legislação brasileira através da Constituição de 1988 de, no máximo, 

44 horas semanais e da sincronização e rigidez temporal do tempo de trabalho (AQUINO, 

2008) –, e a organização do trabalho dos caminhoneiros.   

Os momentos de carregamento e descarregamento do caminhão são considerados 

pela Lei Nº 13.103, como tempo de espera e não são computados como jornada de trabalho 

e nem como horas extraordinárias (BRASIL, 2015). Essa é outra contradição com a 

percepção dos caminhoneiros, tendo em vista que eles consideram esse momento como 

parte e função da atividade laboral. É possível presumir essa afirmação, pois mesmo que 

não estejam em direção se encontram na estrada longe do convívio familiar e das outras 

atividades humanas (TEIXEIRA, 2010). 

 

5.4 A Regulamentação da profissão e suas implicações na atuação profissional. 

 

Tabela 4 – A regulamentação da profissão e suas implicações na atuação profissional. 

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categoria Final 

Dirigir o número de horas 

permitido impossibilita manter-

se na profissão  

Desfavorecidos frente às 

exigências legais e a não 

regulamentação da tabela do 

frete 

Percebem as condições de 

trabalho oferecidas como 

precárias e incompatíveis com 

as exigências legais 

 

 

 

 

Discordância de aspectos da 

lei 

 

 

 

 

Jornada de 

trabalho 
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Conhece. 

Conhece pouco. 

Desconhece 

 

Nível de conhecimento dos 

caminhoneiros acerca da 

Lei Nº 13.103 

 

 

Visão. 

Positiva. 

Negativa. 

Observância da lei. 

Não é seguida. 

Caminhoneiros. 

Contratantes. 

Órgãos de fiscalização. 

 

 

A opinião dos 

caminhoneiros sobre a Lei 

Nº 13.103. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 O contexto de elaboração das leis de regulamentação da profissão foi de dissensão 

devido aos diversos posicionamentos dos atores antagônicos do setor de transporte terrestre 

de cargas.  Contratantes e caminhoneiros, os dois extremos dessa relação, veem a 

regulamentação da profissão por óticas diferentes: os caminhoneiros a interpretam como 

impraticável e contrária a organização do trabalho, enquanto os contratantes, empresas de 

transporte e logística a entendem como uma vitória alcançada (BRASIL 

CAMINHONEIRO, 2012). Por que ocorre essa divergência? 

 No intento de analisar como a regulamentação da profissão foi percebida pelos 

caminhoneiros e quais consequências e transformações ocorrem, criaram-se três categorias 

intermediárias: ―discordância de aspectos da lei‖, ―nível de conhecimento dos 

caminhoneiros acerca da Lei Nº 13.103‖ e ―a opinião dos caminhoneiros sobre a Lei Nº 

13.103‖. 

 Primeiro, o conhecimento dos caminhoneiros participantes da pesquisa acerca da 

Lei Nº 13.103 alcançou um índice baixíssimo de informações. Arrisca-se dizer que, 

praticamente, todos os caminhoneiros desconhecem a lei de regulamentação da profissão. 

Os caminhoneiros que disseram conhecer, em sua maioria, as leis e códigos de trânsito. 

 Teoricamente, a legislação e suas cominações foram criadas com base em estudos 

científicos e econômicos que contemplasse os impactos da jornada laboral na saúde física e 

mental e na dinâmica econômica do país. Entretanto, os caminhoneiros discordam das 

disposições legais, pois: (1) acreditam que se dirigirem, diariamente, apenas o número de 

horas permitido não conseguem manter-se na profissão; (2) sentem-se desfavorecidos 

frente às exigências legais e a não regulamentação da tabela do frete; (3) percebem as 
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condições de trabalho oferecidas como precárias e incompatíveis com as exigências legais. 

A fala do Caminhoneiro 1 realça o descontentamento pela falta de regulamentação do 

preço do frete. 

―Todo mundo aumenta alguma coisa, só o que não aumenta é o preço do 

frete, ‗num‘ tem lei pra isso‖ Caminhoneiro 1. 

 

Quanto a percepção das horas de direção permitida e a condições de trabalho 

enfrentadas, o Caminhoneiro 3 evidencia. 

 ―Porque... é, primeiro é se você parar um carro aonde deu a hora lhe roubam. 

Roubam tudo, né?! E aí, se você passar o dia rodando, parando em 8 horas 

você não chega. Dá o fim do mês as conta chegam e não tem como pagar. E 

tudo é como eu ‗tô‘ lhe dizendo, não adianta nem escutar as leis. 

Caminhoneiro 3. 

 

 Fica evidente, mais uma vez, a conflituosa relação entre as exigências da 

organização do trabalho incompatíveis com as exigências legais e as condições de trabalho 

oferecidas. Isso permite pensar em outras interpretações para a pergunta ―por que os 

caminhoneiros lutam para aumentar a jornada laboral?‖, um dos questionamentos iniciais 

dessa dissertação. Na verdade, os caminhoneiros estão em busca de melhores condições de 

trabalho para exercerem uma profissão que, em meio às adversidades, tem significado e 

sentido para eles (BEZERRA, 2013). Como o Caminhoneiro 4 coloca sobre ser 

caminhoneiro hoje. 

―Dono de caminhão hoje só sobrevive mesmo porque tem que trabalhar, né?! 

Mas não pra dizer assim ‗eu vou ganhar dinheiro com caminhão‘, porque não 

ganha não. Só pra sobreviver e manter o carro‖ Caminhoneiro 4.    

 

Além de sobreviver, os caminhoneiros querem alcançar, através de sua atuação 

profissional, reconhecimento social e financeiro.    

 Com efeito, a discordância dos caminhoneiros em relação à lei, também, ocorre 

pelo desconhecimento de suas cominações. Apenas um caminhoneiro diz conhecer a Lei 

Nº 13.103, dois caminhoneiros disseram conhecer pouco e dois desconhecem totalmente. 

O Caminhoneiro 5  afirma conhecer apenas a legislação de trânsito. 

―Não, eu não acompanhei não. Eu conheço os regulamentos do trânsito. Aí 

eu entendo. Porque, quantas e quantas vezes eu já renovei carteira. A 

primeira habilitação foram 10, mas o resto foram tudo 5, 5 anos‖ 

Caminhoneiro 5. 

 Há de convir que esse contexto de desconhecimento seja um fato importante e 

mereça maior atenção dos representantes governamentais. Como exigir, ou mesmo esperar, 

que os motoristas de caminhão sigam os dispositivos legais sem que haja uma 

conscientização profunda? Se, desde o surgimento da profissão não houve determinação 
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legal para orientar a prática profissional dos caminhoneiros, é provável que eles se 

encontrem impregnados de vícios e costumes laborais, onde a noção de predominância do 

tempo de trabalho (AQUINO, 2008) é naturalizada. 

 A naturalização da predominância do tempo de trabalho sobre os demais tempos 

sociais influencia as opiniões dos caminhoneiros frente à Lei Nº 13.103, a última categoria 

inicial desse tópico. 

 As opiniões dos caminhoneiros se encontram divididas entre a visão positiva e 

negativa dos caminhoneiros, e como acontece à observância da lei na prática. Os 

caminhoneiros percebem positivamente a regulamentação da profissão, pois acreditam que 

é necessário ter delimitações para a sua atuação, principalmente no tocante à luta pelos 

seus direitos. O Caminhoneiro 2 traz a contribuição da legislação através da atuação do 

sindicato dos caminhoneiros. 

―Ajuda, ajuda... com ela o sindicato cobra a empresa. Em termos de salário, 

né?! Quando não aumenta aí o salário‖ Caminhoneiro 2.    

  

A visão negativa pontuada nos blogs especializados (BRASIL CAMINHONEIRO, 

2015) e reforçada pelos participantes dessa pesquisa se apoia no fato da Lei Nº 13.103 

amparar os contratantes e especificar as obrigações dos caminhoneiros; em contra partida, 

não corresponder às expectativas dos caminhoneiros em relação ao subsídio para a garantia 

e manutenção de seus direitos. 

Para concluir a análise e discussão dos dados, ressalta-se que as mudanças 

ocorridas nas condições e organização do trabalho, com a regulamentação da profissão, 

foram ínfimas. As cominações legais não são seguidas pelos caminhoneiros, pelas 

organizações contratantes e pelos órgãos de fiscalização, isto é, na prática, a 

regulamentação da profissão ainda não está em vigor.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após um longo percurso, permeado de implicações científicas e pessoais com a 

temática, chega-se as considerações finais com o propósito de apresentar reflexões sucintas 

que foram levantadas ao longo do texto e que, se possível, agora com um maior 

entendimento, sirva como despertar para novas discussões. 

 Pelo caráter contemporâneo do tema, as considerações elencadas devem ser 

constantemente passíveis de mudança e reflexão, a fim de acompanhar as mudanças que 

ocorrem e, principalmente, ainda devem ocorrer para que a atuação profissional dos 

caminhoneiros seja reconhecida pela sociedade, órgãos governamentais e que ofereça o 

retorno financeiro e as perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional que os 

caminhoneiros almejam e dos quais são carentes. 

 Inicialmente, no intuito de contribuir com o desejo de maior valorização da 

categoria ocupacional, ressalta-se a grande identificação dos caminhoneiros com a sua 

atividade, fato identificado em pesquisa anterior (BEZERRA, 2015) e reforçado no contato 

com os participantes dessa pesquisa. Os caminhoneiros falaram sobre a satisfação e um 

sentimento de orgulho em desenvolver essa atividade, mesmo em meio às precárias 

condições de trabalho e à falta de reconhecimento e desvalorização social.  

 No entanto, percebe-se que os caminhoneiros não estão conformados com a atual 

conjuntura das condições de trabalho que lhe são oferecidas. Ao analisar essas condições, a 

primeira ação que se fez necessária foi o entendimento da organização do trabalho. A 

profissão de motorista de caminhão em vários países é marcada por uma organização do 

trabalho peculiar e exigente em comum (LEAL, 2008), o que torna a profissão 

genuinamente cansativa, perigosa e solitária. Esta pode ser entendida como cansativa por 

produzir períodos intensos de atividade profissional e por ser marcada pela reunião de 

atividades que não são, de acordo com a prescrição legal, consideradas como tempo 

necessário ao trabalho (FARIAS; RAMOS, 2014), mas que obrigam os caminhoneiros a 

estar em ambiente laboral, em espaços e fazendo atividades referentes ao trabalho como 

em oficinas, borracharias e postos de lavagem.       

 A imprevisibilidade da organização temporal é, igualmente, peculiar à profissão. A 

delimitação da jornada laboral, ou seja, por quantas horas irão dirigir diariamente, quais e 

quantos dias irão passar fora de casa e a intensidade das atividades são indagações, 

previamente, irrespondíveis para os caminhoneiros autônomos ou institucionalizados. A 

impossibilidade de programar o tempo de trabalho, respaldada pela lei de regulamentação 
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da profissão, concede a atividade laboral o predomínio sobre os outros tempos sociais, uma 

vez que as demais atividades humanas (TEIXEIRA, 2010) são organizadas, e por vezes 

sacrificadas, devido à predominância do tempo de trabalho que não respeita as tradições e 

práticas culturais compartilhadas socialmente, como feriados ou datas comemorativas, 

operando como absoluto e inquestionável. 

 Os caminhoneiros se submetem às condições de trabalho precárias e a exigente 

organização do trabalho por fatores como a ―necessidade‖ e ―falta de opção‖. Fazendo um 

delineamento da categoria através do Perfil do Caminhoneiro (2010) e dos participantes 

dessa pesquisa, encontra-se uma baixa média de escolaridade nos motoristas, em sua 

maioria, com o ensino básico completo. Esse fato demonstra a falta de qualificação 

profissional que os caminhoneiros têm e que os leva a permanecer na profissão. Assim, a 

necessidade, também, é marcada pelo aspecto financeiro. Manter um caminhão, com os 

custos do seguro e de sua manutenção, é oneroso e demanda alta produtividade. 

Ouvir de um dos participantes da pesquisa que os caminhoneiros, apenas, 

sobrevivem com a sua profissão, atualmente, demonstra a vivência e percepção da 

desvalorização que eles sofrem, e que os obriga a adotar condutas ilegais e prejudiciais à 

saúde, descritas na literatura, como: o uso de substâncias psicoativas, a inversão do ciclo 

sono-vigília, pois o fluxo de trânsito noturno é menor, dentre outros (NASCIMENTO; 

NASCIMENTO; SILVA, 2007). 

Nesse quadro, o tempo de trabalho assume função dupla no estudo das condições de 

trabalho dos caminhoneiros: ele é, ao mesmo tempo, produto e produtor das condições de 

trabalho. O tempo de trabalho como produto resulta da consequente relação entre a 

organização do trabalho e as condições de trabalho, visto que a organização do trabalho é 

operacionalizada na divisão das atividades (DEJOURS, 1992), isto é, no tempo de direção, 

no descanso diário e no momento de carregamento e descarregamento do caminhão. O 

tempo de direção, teoricamente, segue o disposto em lei e respeita o limiar da manutenção 

da saúde física e mental dos caminhoneiros; entretanto, o que se apreendeu nas entrevistas 

foi a inobservância da legislação.  

O não cumprimento das cominações legais caracteriza a atuação dos diversos atores 

do setor de transporte terrestre de cargas: os caminhoneiros autônomos, os motoristas e as 

empresas privadas e os órgãos de fiscalização governamentais. Para os caminhoneiros, as 

determinações legais são impraticáveis e vão de encontro com a organização do trabalho. 

Além do baixo lucro obtido com o frete, seguir as determinações legais, de acordo com os 
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caminhoneiros entrevistados, inviabiliza a entrega da carga a tempo e resulta na 

diminuição do número de fretes necessários para arcar com os custos do caminhão.  

Talvez essa seja a causa da preferência, relatada nas falas dos participantes, pela 

atuação no setor formal – tendo em vista que o valor da remuneração é fixo e os custos da 

manutenção do caminhão é responsabilidade da empresa –, mesmo com as ―desvantagens‖ 

da imprevisibilidade da jornada laboral e maior exigência de disponibilidade de tempo para 

a organização.  

O tempo de trabalho é, também, produtor das condições de trabalho, pois ele é 

protagonista e dá origem a vários aspectos das condições de trabalho, como: o número de 

horas da jornada, os espaços e a qualidade do tempo de descanso e de recuperação diária, o 

grau de satisfação dos limites físicos e psíquicos dos trabalhadores, entre outros. Além 

desses aspectos tocantes ao âmbito profissional, o tempo de trabalho determina a 

estruturação de outras atividades dentro do quadro temporal e reflete em implicações na 

vida pessoal, nas relações interpessoais e nas representações que os caminhoneiros 

atribuem a si e a sua prática profissional – marcadamente atrelada ao sentimento de 

humilhação e discriminação –, como visto nas categorias intermediárias ―condições 

sociais‖ e ―condições de execução‖.  

Ainda abordando a complexa temática do tempo de trabalho, a dimensão do ―tempo 

linear‖ e a do ―tempo cíclico‖ (CANADELL, 2004) coexistem na atuação dos 

caminhoneiros e podem ser percebidas, respectivamente, na delimitação legal das jornadas 

laborais, através da medida do tempo cronológico e dos meios rígidos de controle do 

tempo, enquanto a dimensão cíclica se expressa na vivência subjetiva do tempo de trabalho 

dos caminhoneiros, aquele que representa os dias fora de casa e longe do convívio familiar 

ou aqueles dias imersos ao espaço de trabalho e distantes das outras atividades humanas, 

dos meios de entretenimento e informação. 

A dificuldade em realizar as atividades de manutenção à saúde, de capacitação 

profissional ou de convívio social pode ser explicada pelo domínio do tempo de trabalho, 

esse tempo, objetivo e subjetivo, que extrapola a jornada laboral e apodera-se da vida dos 

caminhoneiros. O desconhecimento da lei de regulamentação ocorre devido à imersão dos 

caminhoneiros ao espaço laboral, e a falta de uma representação unívoca e atuante da 

categoria. Aliando esses aspectos à organização do trabalho, são produzidas condições de 

trabalho precárias, extenuantes e que submetem os caminhoneiros a lugares inadequados 

para descanso, longas jornadas laborais, caminhões e equipamentos ultrapassados e 

consequente risco à segurança pessoal e pública. 
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Ao olhar para as condições de trabalho e suas relações com a organização e o 

tempo de trabalho, fica evidente a disparidade entre a prescrição legal, isto é, o modo como 

os caminhoneiros deveriam atuar e o real da atividade, que condiz com a vivência da 

atividade profissional. O abismo existente entre esses dois extremos reflete a falta de 

conhecimento dos caminhoneiros acerca da legislação e, principalmente, a discordância e 

percepção negativa frente às cominações legais que, teoricamente, foram criadas visando à 

manutenção do bem-estar físico, psíquico e econômico da categoria ocupacional. 

Outro fator digno de relevância foi a escolha do grupo de trabalho, principalmente 

no que diz respeito à realidade dos caminhoneiros brasileiros. Com a fala dos 

caminhoneiros, perceberam-se outros fatores que, ainda, não foram amplamente 

contemplados pela literatura encontrada, como: as dimensões típicas da realidade brasileira 

(deficiência nas rodovias, o alto custo da manutenção do caminhão, a falta de apoio e 

fiscalização do governo). Esses são fatores, recorrentemente, identificados nos 

depoimentos dos caminhoneiros que refletem as condições de trabalho enfrentadas. 

Acredita-se que ressaltar as precárias condições de trabalho dos caminhoneiros seja um 

meio de expor as suas dificuldades e de chamar a atenção, da sociedade e dos órgãos 

governamentais responsáveis, para a realidade da profissão, deixando de lado o ―ideal‖ de 

atuação profissional descrito na Lei Nº 13.103 e considerando as demandas e necessidades 

reais do cotidiano dos caminhoneiros. 

Vale ressaltar um ultima implicação da categoria tempo, como limitação no 

desenvolvimento dessa dissertação. O ritmo intenso de trabalho, as atividades referentes à 

manutenção do caminhão que aprisionam o tempo livre dos caminhoneiros e o cansaço 

físico após longas horas em direção foram fatores que dificultaram a participação dos 

caminhoneiros na pesquisa, pois uns encontravam-se cansados e os outros... sem tempo. 

Tendo em vista o que já foi citado e demonstrado, a importância dos caminhoneiros 

para o funcionamento da economia do país legitima o desejo de maior reconhecimento da 

categoria, não só pelos governantes, mas pela sociedade também. Desse modo, acredita-se 

que a identificação, já existente, dos caminhoneiros com sua atividade consiga transpor as 

limitações no exercício da profissão e conceda a eles um encontro satisfatório e prazeroso 

com o trabalho desempenhado. 
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8.0 APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL/OCUPACIONAL 

Idade_________________   

Sexo: [  ]M  [  ]F     

Estado Civil:  

[  ] Casado(a) [  ]Solteiro(a) [  ] Divorciado/Separado [  ] Viúvo(a) [  ]Outros   

Grau de escolaridade 

[  ] Analfabeto 

[  ] Fundamental Incompleto 

[  ] Fundamental Completo 

[  ] Médio Incompleto 

[  ] Médio Completo 

[  ] Superior Incompleto 

[  ] Superior Completo 

Tem filhos? [  ]Não [  ]Sim Quantos? ____________ 

Há quanto tempo trabalha nessa atividade? ________ 

Você exercia alguma atividade antes de vir trabalhar nesta que trabalha hoje? 

[  ] Sim   [  ] Não  Se sim, qual? _________________      

Qual a sua renda atual (em salários mínimos) com a qual você se mantém financeiramente? 

(Caso a resposta anterior tenha sido sim, acrescente o valor da ajuda financeira à sua 

renda). 

[   ] Até 1 SM        [   ] De 1 a 5 SM       [   ] De 6 a 10 SM       [   ] De 11 a 20 SM       [   ] 

Acima de 20 SM. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CURSO DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O que você faz como caminhoneiro? 

Há quanto tempo você trabalha como caminhoneiro? 

Como era ser caminhoneiro quando você começou? 

Como é ser caminhoneiro hoje? 

Você trabalha, em média, quantas horas por dia? 

Como é a sua jornada laboral? 

O que você entende por tempo de trabalho? 

O que você faz quando está na estrada, mas não está dirigindo? 

Como é a intensidade (ritmo) do seu trabalho? 

O que você acha sobre a regulamentação da profissão?  

Você conhece a Lei Nº 13.103?  
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9. ANEXOS 
 

LEI Nº 12.619 

LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012. 

Mensagem de veto (Vigência) 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista; altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e as Leis 

n
os

 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233, 
de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto 
de 2009, para regular e disciplinar a jornada de 
trabalho e o tempo de direção do motorista 
profissional; e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1
o
  É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e 

qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.           (Revogado pela Lei nº 13.103, de 
2015)         (Vigência) 
Parágrafo único.  Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas profissionais 
de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a atividade 
mediante vínculo empregatício, nas seguintes atividades ou categorias 
econômicas:             (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
I - transporte rodoviário de passageiros;             (Revogado pela Lei nº 13.103, de 
2015)         (Vigência) 
II - transporte rodoviário de cargas;             (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
III - (VETADO);             (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
IV - (VETADO).             (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
Art. 2

o
  São direitos dos motoristas profissionais, além daqueles previstos no Capítulo II do Título II 

e no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal:             (Revogado pela Lei nº 13.103, de 
2015)         (Vigência) 
I - ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, em cooperação 
com o poder público;             (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
II - contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, com atendimento profilático, 
terapêutico e reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais os acometam, 
consoante levantamento oficial, respeitado o disposto no art. 162 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943;             (Revogado 

pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
III - não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro, 
ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos mediante comprovação, no 
cumprimento de suas funções;           (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015) 
 IV - receber proteção do Estado contra ações criminosas que lhes sejam dirigidas no efetivo 
exercício da profissão;            (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
 V - jornada de trabalho 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, nos 
termos do § 3º do art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, ou de meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos, a 

critério do empregador.            (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)         (Vigência) 
 Parágrafo único.  Aos profissionais motoristas empregados referidos nesta Lei é assegurado o 
benefício de 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.            (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)        (Vigência) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.619-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art21
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 Art. 3
o
  O Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido da seguinte Seção 
IV-A: 

 “TÍTULO III 
........................................................................................... 

 CAPÍTULO I 
........................................................................................... 

 Seção IV-A 
Do Serviço do Motorista Profissional 
 Art. 235-A.  Ao serviço executado por motorista profissional aplicam-se os preceitos especiais 
desta Seção. 
 Art. 235-B.  São deveres do motorista profissional: 
 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 empregador, com ampla ciência do empregado. 
 Parágrafo único.  A inobservância do disposto no inciso VI e a recusa do empregado em 
submeter-se ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos 
no inciso VII serão consideradas infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei. 
 Art. 235-C.  A jornada diária de trabalho do motorista profissional será a estabelecida na 
Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho. 
 § 1

o
  Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até 2 (duas) horas extraordinárias. 

 § 2
o
  Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do 

empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. 
 § 3

o
  Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, 

além de intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e quatro) horas e 
descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas. 
 § 4

o
  As horas consideradas extraordinárias serão pagas com acréscimo estabelecido na 

Constituição Federal ou mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de trabalho. 
 § 5

o
  À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta Consolidação. 

 § 6
o
  O excesso de horas de trabalho realizado em um dia poderá ser compensado, pela 

correspondente diminuição em outro dia, se houver previsão em instrumentos de natureza 
coletiva, observadas as disposições previstas nesta Consolidação. 
 § 7

o
  (VETADO). 

 § 8
o
  São consideradas tempo de espera as horas que excederem à jornada normal de trabalho 

do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para carga ou descarga do 
veículo no embarcador ou destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada em 
barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias. 
 § 9

o
  As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas com base no salário-

hora normal acrescido de 30% (trinta por cento). 
 Art. 235-D.  Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista 
profissional permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 
24 (vinte e quatro) horas, serão observados: 
 I - intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 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 (quatro) 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 obrigatoriamente com o veículo estacionado, podendo ser feito 
em cabine leito do veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do 
embarcador ou do destinatário ou em hotel, ressalvada a hipótese da direção em dupla de 
motoristas prevista no § 6

o
 do art. 235-E. 

 Art. 235-E.  Ao transporte rodoviário de cargas em longa distância, além do previsto no art. 235-D, 
serão aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada. 
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 § 1
o
  Nas viagens com duração superior a 1 (uma) semana, o descanso semanal será de 36 

(trinta e seis) horas por semana trabalhada ou fração semanal trabalhada, e seu gozo ocorrerá 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. 
 § 2

o
  (VETADO). 

 § 3
o
  É permitido o fracionamento do descanso semanal em 30 (trinta) horas mais 6 (seis) horas a 

serem cumpridas na mesma semana e em continuidade de um período de repouso diário. 
 § 4

o
  O motorista fora da base da empresa que ficar com o veículo parado por tempo superior à 

jornada normal de trabalho fica dispensado do serviço, exceto se for exigida permanência junto ao 
veículo, hipótese em que o tempo excedente à jornada será considerado de espera. 
 § 5

o
  Nas viagens de longa distância e duração, nas operações de carga ou descarga e nas 

fiscalizações em barreiras fiscais ou aduaneira de fronteira, o tempo parado que exceder a jornada 
normal será computado como tempo de espera e será indenizado na forma do § 9

o
 do art. 235-C. 

 § 6
o
  Nos casos em que o empregador adotar revezamento de motoristas trabalhando em dupla 

no mesmo veículo, o tempo que exceder a jornada normal de trabalho em que o motorista estiver 
em repouso no veículo em movimento será considerado tempo de reserva e será remunerado na 
razão de 30% (trinta por cento) da hora normal. 
 § 7

o
  É garantido ao motorista que trabalha em regime de revezamento repouso diário mínimo de 

6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o 
veículo estacionado. 
 § 8

o
  (VETADO). 

 § 9
o
  Em caso de força maior, devidamente comprovado, a duração da jornada de trabalho do 

motorista profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário para sair da situação 
extraordinária e chegar a um local seguro ou ao seu destino. 
 § 10.  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. 
 § 11.  Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer 
meio onde ele siga embarcado, e que a embarcação disponha de alojamento para gozo do 
intervalo de repouso diário previsto no § 3

o
 do art. 235-C, esse tempo não será considerado como 

jornada de trabalho, a não ser o tempo restante, que será considerado de espera. 
 § 12.  Aplica-se o disposto no § 6

o
 deste artigo ao transporte de passageiros de longa distância 

em regime de revezamento. 
 Art. 235-F.  Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 (doze) horas de 
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para o trabalho do motorista, em razão da 
especificidade do transporte, de sazonalidade ou de característica que o justifique. 
 Art. 235-G.  É proibida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo 
de viagem e/ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de 
comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, se essa remuneração ou comissionamento 
comprometer a segurança rodoviária ou da coletividade ou possibilitar violação das normas da 
presente legislação. 
 Art. 235-H.  Outras condições específicas de trabalho do motorista profissional, desde que não 
prejudiciais à saúde e à segurança do trabalhador, incluindo jornadas especiais, remuneração, 
benefícios, atividades acessórias e demais elementos integrantes da relação de emprego, poderão 
ser previstas em convenções e acordos coletivos de trabalho, observadas as demais disposições 
desta Consolidação.” 
 Art. 4

o
  O art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5
o
: 

 “Art. 71.  ............................................................................................ 
 § 5

o
  Os intervalos expressos no caput e no § 1

o
 poderão ser fracionados quando compreendidos 

entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que 
previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude 
das condições especiais do trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, 
cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, 
empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração e 
concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada viagem, não 
descontados da jornada.” (NR) 
 Art. 5

o
  A Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar 

acrescida do seguinte Capítulo III-A: 
CAPÍTULO III-A 
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DA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS POR MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS 

 Art. 67-A.  É vedado ao motorista profissional, no exercício de sua profissão e na condução de 
veículo mencionado no inciso II do art. 105 deste Código, dirigir por mais de 4 (quatro) horas 
ininterruptas. 
 § 1

o
  Será observado intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 

horas ininterruptas na condução de veículo referido no caput, sendo facultado o fracionamento do 
tempo de direção e do intervalo de descanso, desde que não completadas 4 (quatro) horas 
contínuas no exercício da condução. 
 § 2

o
  Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção estabelecido 

no caput e desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo de direção poderá ser 
prorrogado por até 1 (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. 
 § 3

o
  O condutor é obrigado a, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, observar um 

intervalo de, no mínimo, 11 (onze) horas de descanso, podendo ser fracionado em 9 (nove) horas 
mais 2 (duas), no mesmo dia. 
 § 4

o
  Entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o período em que o 

condutor estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso entre a origem e o seu destino, 
respeitado o disposto no § 1

o
, sendo-lhe facultado descansar no interior do próprio veículo, desde 

que este seja dotado de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido. 
 § 5

o
  O condutor somente iniciará viagem com duração maior que 1 (um) dia, isto é, 24 (vinte e 

quatro) horas após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no § 3
o
. 

 § 6
o
  Entende-se como início de viagem, para os fins do disposto no § 5

o
, a partida do condutor 

logo após o carregamento do veículo, considerando-se como continuação da viagem as partidas 
nos dias subsequentes até o destino. 
 § 7

o
  Nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, 

operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas 
permitirá ou ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza 
veículo referido no caput sem a observância do disposto no § 5

o
. 

 § 8
o
  (VETADO). 

 Art 67-B.  (VETADO). 
 Art. 67-C.  O motorista profissional na condição de condutor é responsável por controlar o tempo 
de condução estipulado no art. 67-A, com vistas na sua estrita observância. 
 Parágrafo único.  O condutor do veículo responderá pela não observância dos períodos de 
descanso estabelecidos no art. 67-A, ficando sujeito às penalidades daí decorrentes, previstas 
neste Código. 
 Art. 67-D.  (VETADO).” 
 Art. 6

o
  A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 
 “Art. 145.  ................................................................... 
 Parágrafo único.  A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da 
observância do disposto no inciso III.” (NR) 
 “Art. 230.  ................................................................... 
 XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 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: 
 Infração - grave; 
 Penalidade - multa; 
 Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável; 
 XXIV - (VETADO).” (NR) 
 “Art. 259.   
 § 3

o
  (VETADO).” (NR) 

 “Art. 261.   
 § 3

o
  (VETADO). 

 § 4
o
  (VETADO).” (NR) 

 “Art. 310-A.  (VETADO).” 
 Art. 7

o
  (VETADO). 

 Art. 8
o
  (VETADO). 

 Art. 9
o
  As condições sanitárias e de conforto nos locais de espera dos motoristas de transporte 

de cargas em pátios do transportador de carga, embarcador, consignatário de cargas, operador de 
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terminais de carga, 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, de apoio, alojamentos, refeitórios das empresas ou 
de terceiros terão que obedecer ao disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego, dentre outras.            (Revogado pela Lei nº 13.103, de 2015)        (Vigência) 
Art. 10.  (VETADO).  
Art. 11.  (VETADO).  
Art. 12.  (VETADO).  

Brasília, 30 de  abril  de 2012; 191
o
 da Independência e 124

o
 da República.  

 

LEI Nº 13.103 

 

LEI Nº 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015. 

Vigência  

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista; altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e as Leis 

n
os

 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código 
de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro 
de 2007 (empresas e transportadores autônomos 
de carga), para disciplinar a jornada de trabalho 
e o tempo de direção do motorista profissional; 
altera a Lei n

o
 7.408, de 25 de novembro de 

1985; revoga dispositivos da Lei n
o
 12.619, de 30 

de abril de 2012; e dá outras providências. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1

o
 É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e 

qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.  
Parágrafo único.  Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas de 

veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a profissão nas 
seguintes atividades ou categorias econômicas:  

I - de transporte rodoviário de passageiros;  
II - de transporte rodoviário de cargas.  
Art. 2

o
 São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta Lei, sem prejuízo de outros 

previstos em leis específicas:  
I - ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, 

preferencialmente mediante cursos técnicos e especializados previstos no inciso IV do art. 145 da 
Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, normatizados pelo 

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, em cooperação com o poder público;  
II - contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, com atendimento profilático, 

terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades que mais os acometam;  
III - receber proteção do Estado contra ações criminosas que lhes sejam dirigidas no 

exercício da profissão;  
IV - contar com serviços especializados de medicina ocupacional, prestados por entes 

públicos ou privados à sua escolha;  
V - se empregados:  
a) não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da ação de 

terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos mediante comprovação, no 
cumprimento de suas funções;  

b) ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna mediante anotação 
em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos 
instalados nos veículos, a critério do empregador; e  

c) ter benefício de seguro de contratação obrigatória assegurado e custeado pelo 
empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial 
decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral referentes às suas atividades, no valor 
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mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado 
em convenção ou acordo coletivo de trabalho.  

Art. 3
o
 Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é assegurado o 

pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual e federal, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, podendo ser realizados convênios com entidades privadas para o cumprimento 
da obrigação.  

Art. 4
o
 O § 5

o
 do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de l 

o
 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 71. .............................................................................................  
§ 5

o
  O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no 

§ 1
o
 poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e 

o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de 
trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são 
submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de 
operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, 
mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem.” 
(NR)  

Art. 5
o
 O art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

n
o
 5.452, de l

o
 de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 168 .............................................................................................  
§ 6

o
 Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião do 

desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em 
caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.  
§ 7

o
 Para os fins do disposto no § 6

o
, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção 

mínima de 90 (noventa) dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência 
ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa 
finalidade o exame toxicológico previsto na Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias.” (NR)  
Art. 6

o
  A Seção IV-A do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  
“TÍTULO III 

...................................................................................................  
CAPÍTULO I 

....................................................................................................  
Seção IV-A 

Do Serviço do Motorista Profissional 
Empregado  

„Art. 235-A.  Os preceitos especiais desta Seção aplicam-se ao motorista profissional empregado:  
I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;  
II - de transporte rodoviário de cargas.‟ (NR)  
„Art. 235-B.  São deveres do motorista profissional empregado: 
.............................................................................................  
III - respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de 
descanso controlado e registrado na forma do previsto no art. 67-E da Lei n

o
 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; 
.............................................................................................  
VII - submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 (noventa) 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 (dois) anos e 6 (seis) meses, podendo ser utilizado 
para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código 

de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias. 
Parágrafo único.  A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de 
uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII será considerada infração disciplinar, 
passível de penalização nos termos da lei.‟ (NR)  
„Art. 235-C.  A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, 
admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão em 
convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias.  
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§ 1º  Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado estiver à 
disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo 
de espera.  
§ 2

o
  Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 1 (uma) hora para 

refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do 
veículo estabelecido pela Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, 

exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5
o
 do art. 71 desta 

Consolidação.  
§ 3

o
  Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 (onze) horas de 

descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada 
obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 

Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro 
período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro 
período.  
§ 4

o
  Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o motorista profissional 

empregado permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 
24 (vinte e quatro) horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do 
empregador, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que 
ofereça condições adequadas.  
§ 5

o
  As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo estabelecido 

na Constituição Federal ou compensadas na forma do § 2
o
 do art. 59 desta Consolidação.  

§ 6
o
  À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta Consolidação. 

.............................................................................................  
§ 8

o
  São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar 

aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e 
o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou 
alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas 
extraordinárias.  
§ 9

o
  As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% (trinta por 

cento) do salário-hora normal.  
§ 10.  Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito ao 
recebimento da remuneração correspondente ao salário-base diário.  
§ 11.  Quando a espera de que trata o § 8

o
 for superior a 2 (duas) horas ininterruptas e for exigida 

a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condições 
adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os 
§§ 2

o
 e 3

o
, sem prejuízo do disposto no § 9

o
.  

§ 12.  Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias do 
veículo, as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, 
porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3

o
.  

§ 13.  Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário 
fixo de início, de final ou de intervalos.  
§ 14.  O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas 
nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador 
instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios 
eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja entregue à 
empresa.  
§ 15.  Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados a distância, a critério do empregador, 
facultando-se a anexação do documento original posteriormente.  
§ 16.  Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas operações em que 
acompanhe o motorista.‟ (NR)  
„Art. 235-D.  Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 (sete) dias, o repouso 
semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do 
intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, usufruído no 
retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer 
condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso.  
I - revogado;  
II - revogado;  
III - revogado.  
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§ 1
o
  É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 (dois) períodos, sendo um destes de, 

no mínimo, 30 (trinta) 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.  
§ 2

o
  A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância de que trata 

o caput fica limitada ao número de 3 (três) descansos consecutivos.  
§ 3

o
  O motorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar com o veículo parado após 

o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto 
se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese 
em que o tempo será considerado de espera.  
§ 4

o
  Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de qualquer 

remuneração, o período em que o motorista empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente 
no veículo usufruindo dos intervalos de repouso.  
§ 5

o
  Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no mesmo veículo, o 

tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso mínimo 
de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o 
veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas.  
§ 6

o
  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.  
§ 7

o
  Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer 

meio onde ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a embarcação 
disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3

o
 do art. 235-C, 

esse tempo será considerado como tempo de descanso.  
§ 8

o
  Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em território 

estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte 
realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de modo a 
assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final.‟ (NR)  
„Art. 235-E.  Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes dispositivos:  
I - é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na Lei n

o
 9.503, de 23 

de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, em períodos de no mínimo 5 (cinco) 
minutos;  
II - será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo ser 
fracionado em 2 (dois) períodos e coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do 
veículo estabelecido pela Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, 

exceto quando se tratar do motorista profissional enquadrado no § 5
o
 do art. 71 desta 

Consolidação;  
III - nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas no curso da mesma viagem, o 
descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, respeitando-se os horários de jornada de 
trabalho, assegurado, após 72 (setenta e duas) horas, o repouso em alojamento externo ou, se em 
poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado.  
§ 1

o
  (Revogado). 

§ 3
o
  (Revogado).  

§ 4
o
  (Revogado).  

§ 5
o
  (Revogado).  

§ 6
o
  (Revogado).  

§ 7
o
  (Revogado). 

............................ 

§ 9
o
  (Revogado).  

§ 10.  (Revogado).  
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§ 11. (Revogado).  

§ 12.  (Revogado).‟ (NR)  

„Art. 235-F.  Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 (doze) horas de 
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para o trabalho do motorista profissional 
empregado em regime de compensação.‟ (NR)  
„Art. 235-G.  É permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, do tempo 
de viagem ou da natureza e quantidade de produtos transportados, inclusive mediante oferta de 
comissão ou qualquer outro tipo de vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento 
não comprometa a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas 
previstas nesta Lei.‟ (NR)  
„Art. 235-H.  (Revogado).‟ (NR)”  

Art. 7
o
  O Capítulo III-A da Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
“CAPÍTULO III-A 

.............................................................................................  
„Art. 67-A.  O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais:  

I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;  
II - de transporte rodoviário de cargas.  
§ 1

o
  (Revogado).  

§ 2
o
  (Revogado).  

§ 3
o
  (Revogado).  

§ 4
o
  (Revogado).  

§ 5
o
  (Revogado).  

§ 6
o
  (Revogado).  

§ 7
o
  (Revogado). 

...................................................................................‟ (NR) 

.............................................................................................  
„Art. 67-C.  É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) 
horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros ou de transporte rodoviário de cargas.  
§ 1

o
 Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 

(seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o 
seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 
(cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução.  
§ 1

o
-A.  Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 

horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o 
seu fracionamento e o do tempo de direção.  
§ 2

o
 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.  
§ 3

o
 O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a 

observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser 
fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados 
no § 1

o
, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de 

descanso.  
§ 4

o
 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.  
§ 5

o
 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.  
§ 6

o
 O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do 

intervalo de descanso previsto no § 3
o
 deste artigo.  

§ 7
o
 Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, 

consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de 
transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer 
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motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido 
no caput sem a observância do disposto no § 6

o
.‟ (NR) 

.............................................................................................  
„Art. 67-E.  O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o 
tempo de condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita 
observância.  
§ 1

o
 A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C 

sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas 
neste Código.  
§ 2

o
 O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo 

inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de 
bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos 
instalados no veículo, conforme norma do Contran.  
§ 3

o
 O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma 

independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados 
registrados.  
§ 4

o
 A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no 

equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são 
de responsabilidade do condutor.‟”  

Art. 8
o
  A Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, passa a 

vigorar com as seguintes alterações:  
“Art. 132.  ......................................................................  
§ 1

o
  ...............................................................................  

§ 2
o
  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.” (NR)  
“Art. 148-A.  Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos 
para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de Habilitação.  
§ 1

o
  O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, 

comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção 
mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.   
§ 2

o
  Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade 

de 5 (cinco) anos deverão fazer o exame previsto no § 1
o
 no prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) 

meses a contar da realização do disposto no caput.  
§ 3

o
  Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de Habilitação com validade 

de 3 (três) anos deverão fazer o exame previsto no § 1
o
 no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a 

contar da realização do disposto no caput.  
§ 4

o
  É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo 

para o exame de que trata o caput, nos termos das normas do Contran.  
§ 5

o
  A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito 

de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado 
negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.  
§ 6

o
  O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado 

para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6
o
 do art. 168 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.  

§ 7
o
  O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados 

pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos termos das normas do Contran, 
vedado aos entes públicos:  
I - fixar preços para os exames;  
II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e  
III - estabelecer regras de exclusividade territorial.”  
“Art. 230.  ...................................................................... 
.............................................................................................  
XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao tempo de 
permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo 
de transporte de carga ou coletivo de passageiros:  
Infração - média;  
Penalidade - multa;  
Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. 
.............................................................................................  
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§ 1º  Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 (doze) meses, será convertida, 
automaticamente, a penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave.  
§ 2

o
  Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao 

pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa.” (NR)  
“Art. 259.  ...................................................................... 
.............................................................................................  
§ 4

o
  Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua 

responsabilidade, nos termos previstos no § 3
o
 do art. 257, excetuando-se aquelas praticadas por 

passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa 
distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, 
interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou 
de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo Contran a teor do art. 65 
da Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.” (NR)  

Art. 9
o
  As condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, de 

repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte rodoviário de passageiros e 
rodoviário de cargas terão que obedecer ao disposto em normas regulamentadoras pelo ente 
competente.       (Regulamento) 

§ 1
o
  É vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo uso ou permanência em 

locais de espera sob a responsabilidade de:  
I - transportador, embarcador ou consignatário de cargas;  
II - operador de terminais de cargas;  
III - aduanas;  
IV - portos marítimos, lacustres, fluviais e secos;  
V - terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários.  
§ 2

o
  Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais serão, entre outros, em:  

I - estações rodoviárias;  
II - pontos de parada e de apoio;  
III - alojamentos, hotéis ou pousadas;  
IV - refeitórios das empresas ou de terceiros;  
V - postos de combustíveis.  
§ 3

o
  Será de livre iniciativa a implantação de locais de repouso e descanso de que trata este 

artigo.  
§ 4

o
  A estrita observância às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego, no que se refere aos incisos II, III, IV e V do § 2
o
, será considerada apenas quando o 

local for de propriedade do transportador, do embarcador ou do consignatário de cargas, bem 
como nos casos em que esses mantiverem com os proprietários destes locais contratos que os 
obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos motoristas profissionais.  

Art. 10.  O poder público adotará medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da 
vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art. 9

o
, 

especialmente:        (Regulamento) 
I - a inclusão obrigatória de cláusulas específicas em contratos de concessão de exploração 

de rodovias, para concessões futuras ou renovação;  
II - a revisão das concessões de exploração das rodovias em vigor, de modo a adequá-las à 

previsão de construção de pontos de parada de espera e descanso, respeitado o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos;  

III - a identificação e o cadastramento de pontos de paradas e locais para espera, repouso e 
descanso que atendam aos requisitos previstos no art. 9

o
 desta Lei;  

IV - a permissão do uso de bem público nas faixas de domínio das rodovias sob sua 
jurisdição, vinculadas à implementação de locais de espera, repouso e descanso e pontos de 
paradas, de trevos ou acessos a esses locais;  

V - a criação de linha de crédito para apoio à implantação dos pontos de paradas.  
Parágrafo único.  O poder público apoiará ou incentivará, em caráter permanente, a 

implantação pela iniciativa privada de locais de espera, pontos de parada e de descanso.  
Art. 11.  Atos do órgão competente da União ou, conforme o caso, de autoridade do ente da 

federação com circunscrição sobre a via publicarão a relação de trechos das vias públicas que 
disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados para o cumprimento desta 
Lei.        (Regulamento) 

§ 1
o
  A primeira relação dos trechos das vias referidas no caput será publicada no prazo de 

até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desta Lei.  
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§ 2
o
  As relações de trechos das vias públicas de que trata o caput deverão ser ampliadas e 

revisadas periodicamente.  
§ 3

o
  Os estabelecimentos existentes nas vias poderão requerer no órgão competente com 

jurisdição sobre elas o seu reconhecimento como ponto de parada e descanso.  
Art. 12.  O disposto nos §§ 2

o
 e 3

o
 do art. 235-C do Capítulo I do Título III da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e 

no caput e nos §§ 1º e 3º do art. 67-C do Capítulo III-A da Lei n
o
 9.503, de 23 de setembro de 

1997 - Código de Trânsito Brasileiro, produzirá efeitos:        (Regulamento) 
I - a partir da data da publicação dos atos de que trata o art. 11, para os trechos das vias 

deles constantes;  
II - a partir da data da publicação das relações subsequentes, para as vias por elas 

acrescidas.  
Parágrafo único.  Durante os primeiros 180 (cento e oitenta) dias de sujeição do trecho ao 

disposto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 

1
o
 de maio de 1943, e na Lei n

o
 9.503,de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, 

com as alterações constantes desta Lei, a fiscalização do seu cumprimento será meramente 
informativa e educativa.  

Art. 13.  O exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias de que 
tratam o art. 148-A da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, os §§ 
6º e 7º do art. 168 e o inciso VII do art. 235-B da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, será exigido:  

I - em 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, para a renovação e habilitação das 
categorias C, D e E;  

II - em 1 (um) ano a partir da entrada em vigor desta Lei, para a admissão e a demissão de 
motorista profissional;  

III - em 3 (três) anos e 6 (seis) meses a partir da entrada em vigor desta Lei, para o disposto 
no § 2

o
 do art. 148-A da Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997;  

IV - em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da entrada em vigor desta Lei, para o disposto 
no § 3º do art. 148-A da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.  

Parágrafo único.  Caberá ao Contran estabelecer adequações necessárias ao cronograma 
de realização dos exames.  

Art. 14.  Decorrido o prazo de 3 (três) anos a contar da publicação desta Lei, os seus efeitos 
dar-se-ão para todas as vias, independentemente da publicação dos atos de que trata o art. 11 ou 
de suas revisões.  

Art. 15.  A Lei n
o
 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  
“Art. 4

o
  .......................................................................... 

.............................................................................................  
§ 3

o
  Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em regulamento, é facultada 

ao TAC a cessão de seu veículo em regime de colaboração a outro profissional, assim 
denominado TAC - Auxiliar, não implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego.  
§ 4

o
  O Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar deverá contribuir para a previdência social de 

forma idêntica à dos Transportadores Autônomos.  
§ 5

o
  As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador Autônomo de 

Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o embarcador não caracterizarão 
vínculo de emprego.” (NR)  
“Art. 5

o
-A.  O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo 

de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida em instituição 
integrante do sistema financeiro nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento 
regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, à critério do prestador do 
serviço. 
.............................................................................................  
§ 7

o
 As tarifas bancárias ou pelo uso de meio de pagamento eletrônico relativas ao pagamento do 

frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC correrão à 
conta do responsável pelo pagamento.” (NR)  
“Art. 11.  ........................................................................ 
.............................................................................................  
§ 5

o
  O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será 

de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será 
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devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 
(um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.  
§ 6

o
  A importância de que trata o § 5

o
 será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido 
em regulamento.  
§ 7

o
  Para o cálculo do valor de que trata o § 5

o
, será considerada a capacidade total de transporte 

do veículo.  
§ 8

o
  Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da 

hora de chegada na procedência ou no destino.  
§ 9

o
  O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao transportador 

documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos 
respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da 
carga.” (NR)  
“Art. 13-A.  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.”   

Art. 16.  O art. 1
o
 da Lei n

o
 7.408, de 25 de novembro de 1985, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  
“Art. 1

o
  Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de carga e de passageiros, a 

tolerância máxima de:  
I - 5% (cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total;  
II - 10% (dez por cento) sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície 
das vias públicas.  
Parágrafo único.  Os limites de peso bruto não se aplicam aos locais não abrangidos pelo disposto 
no art. 2

o
 da Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, incluindo-se 

as vias particulares sem acesso à circulação pública.” (NR)  
Art. 17.  Os veículos de transporte de cargas que circularem vazios não pagarão taxas de 

pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.        (Regulamento) 
Art. 18.  O embarcador indenizará o transportador por todos os prejuízos decorrentes de 

infração por transporte de carga com excesso de peso em desacordo com a nota fiscal, inclusive 
as despesas com transbordo de carga.  

Art. 19.  Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte de Cargas 
Nacional - PROCARGAS, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento da atividade de 
transporte terrestre nacional de cargas.  

Parágrafo único.  O Procargas tem como finalidade o desenvolvimento de programas 
visando à melhoria do meio ambiente de trabalho no setor de transporte de cargas, especialmente 
as ações de medicina ocupacional para o trabalhador.  

Art. 20.  Fica permitida a concessão de Autorização Especial de Trânsito - AET - para 
composição de veículos boiadeiros articulados (Romeu e Julieta) com até 25 m de comprimento, 
sendo permitido a estes veículos autorização para transitar em qualquer horário do dia.  

Art. 21.  Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 9
o
 da Lei n

o
 12.619, de 30 de abril de 2012.  

Art. 22.  Ficam convertidas em sanção de advertência:         (Regulamento) 
I - as penalidades decorrentes de infrações ao disposto na Lei n

o
 12.619, de 30 de abril de 

2012, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e a Lei n

o
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicadas até a data da publicação desta Lei; e       (Vide Decreto nº 8.433, de 2015) 
II - as penalidades por violação do inciso V do art. 231 da Lei n

o
 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até 2 (dois) anos antes da entrada em vigor 
desta Lei.       (Vide Decreto nº 8.433, de 2015) 

Brasília, 2 de março de 2015; 194
o
 da Independência e 127

o
 da República. 
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