FÓRUM NACIONAL EM
DEFESA DA LEI 12.619/2012

JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS NO
TRANSPORTE É ESCRAVIDÃO E MORTE!

AUMENTAR O TEMPO DE
DIREÇÃO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS
É VOLTAR A MATAR GENTE NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

PELA MANUTENÇÃO DA LEI 12.619/2012
PARA CONTINUAR SALVANDO VIDAS
O PL n. 4.246/2012 traduz um enorme retrocesso social com prejuízo imediato e irreparável dos direitos humanos fundamentais ao substituir uma lei que salva vidas por outra que promove a morte.
Essa proposta, a pretexto de promover “aperfeiçoamentos” na Lei n. 12.619/12, confere suporte legal às inaceitáveis violações aos direitos humanos de motoristas, e também dos usuários das rodovias em geral, tais como:
a) Eleva de 8 horas para 12 horas a jornada diária do motorista, admitindo em algumas situações a inexistência de qualquer
limite de jornada;
b) Torna o início e o final da jornada de trabalho dos motoristas indeterminados;
c) Reduz o tempo de descanso entre uma jornada e outra de 11 para 8 horas;
d) Eleva de 4 para 5 horas e meia o tempo ininterrupto de direção;
e) Reestabelece o comissionamento como meio prioritário de pagamento;
f) reduz de 130% para 30% sobre a hora normal, a indenização paga a título de tempo de espera;
g) Elimina a remuneração de 30% do tempo de reserva;
h) Elimina a corresponsabilidade dos contratantes do serviço de transporte pela sua responsabilidade em fiscalizar o
descanso dos motoristas;
i) Cria um sistema de homologação de vias que torna impossível qualquer fiscalização do descanso dos motoristas;
k) Reclassifica de grave para média a infração ao descanso obrigatório e ainda perdoa todas as multas impostas aos infratores à Lei n. 12.619/12.
As instituições que representam, legitimamente, os interesses dos motoristas empregados e autônomos brasileiros, vêm a público repudiar as tentativas de deturpar a Lei 12.619/12 que traduz uma importantíssima conquista para a sociedade. Essa lei, batizada
de lei do descanso, reestrutura o transporte rodoviário brasileiro em respeito à dignidade do motorista e garante, para toda a sociedade, segurança no trânsito. Os dados da PRF comprovam que a Lei n. 12.619/12 já salvou mais de 1.600 pessoas.
Já o PL n. 4.246/12 legaliza a morte de mais de 4.000 motoristas e usuários de rodovias a cada ano. Mantém a necessidade do uso de drogas por motoristas para suportarem as longas jornadas, além de transferir mais de R$ 62 Bilhões para a sociedade em custos com tratamento de mortos e feridos, bem como com a sonegação de horas extras. Trata-se de uma proposta
que coloca preço na vida humana de motoristas e de todos que utilizam as rodovias brasileiras.
Trata-se de uma proposta viciada, uma vez que foi ilegitimamente aprovada na Câmara sob aplausos de FALSOS
MOTORISTAS. É preciso que fique claro quem é quem: aqueles que desejam essa mudança desumana precisam assumir a responsabilidade pelo que fazem.
Os motoristas não querem voltar à condição de potenciais homicidas ou suicidas nas estradas.
Os motoristas exigem respeito e dignidade!!

Presidente do Senado Promete Corrigir as Distorções do
Texto do PL 4.246/2012 Votado na Câmara dos Deputados.
Neste dia 20 de maio de 2014, em audiência com o
senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, os
integrantes do FNDL – Fórum Nacional em Defesa da Lei
12.619/2012 e os representantes dos trabalhadores presentes
enalteceram a sensibilidade social do presidente, que compreendeu a necessidade e a importância de promover um debate
amplo, maduro e transparente sobre as possíveis alterações da
lei 12.619/2012. O presidente garantiu que a matéria será debatida de forma exaustiva, ouvindo todas as partes.
Ao agradecer o Senador pela audiência, o presidente
da CNTTT Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Terrestre, em nome das 11 federações filiadas,
disse que os trabalhadores continuarão mobilizados, pois caso
seja necessário utilizarão sua ultima arma, que é a GREVE
GERAL DA CATEGORIA, para denunciar a sociedade este
verdadeiro crime.

