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A Lei nº 13.103, publicada em 02 de março de 2015, revogou 
a lei nº 12.619 de 2012 e, com nova redação, regulamentou 
a profissão de motorista de transporte de cargas e de 
passageiros. O texto foi negociado com representantes dos 
trabalhadores, dos empregadores e do governo. Esta lei trata, 
entre outros temas:

• Da descrição dos direitos e deveres dos motoristas profissionais;

• Do “tempo de direção”;

• Da jornada diária de trabalho com pausas;

• Do “tempo de espera”: período em que o veículo fica parado para 
fiscalização ou para carga e descarga _ horas indenizáveis para o 
motorista.

Vamos passar 
adiante tudo o que 
aprendemos com 
nossa experiência!

Ao mesmo tempo em 
que isso nos ajudará 
a lembrar de coisas 
importantes...

...ajudará também  
a preservar a nossa 
segurança e a dos  
outros nas estradas.

Coloque em prática sua experiência e ajude 
a prevenir os acidentes nas estradas.
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Toda rota bem definida e planejada 
resulta em uma feliz chegada!

• Para viagens de longa distância, a cada  
6 horas dirigidas, pare e descanse por, pelo 
menos, meia hora.

• Dirija sempre em uma velocidade compatível 
com a via.

• Ultrapasse somente quando tiver segurança 
e boa visibilidade.

• Respeite sempre a sinalização de trânsito.

• Mantenha distância do veículo à frente.

• Sinalize suas intenções.

• Trafegue com os faróis baixos acesos à noite.

• Use cinto de segurança.

• Pare somente em locais permitidos  
e seguros.

• Evite dirigir sozinho por longas distâncias.

• Se você for funcionário de uma empresa, 
leve somente pessoas autorizadas  
no caminhão.

 

Ajude a diminuir a poluição ambiental usando  
as dicas de direção econômica abaixo:

Mantenha sempre seus pneus calibrados, pois pneus 
descalibrados, além de aumentarem o seu desgaste, 
aumentam também o consumo de combustível.

Trafegar com os vidros abertos em rodovias provoca o que 
chamamos de efeito balão, ou seja, o vento entra no veículo 
alterando sua aerodinâmica e consequentemente seu 
desempenho.

Rodar com o tanque de combustível cheio ajuda na pressão 
da bomba. Por isso, com o tanque em nível baixo (reserva), 
o consumo é maior. Mantenha seu tanque de combustível 
acima de ¾ sempre que possível.

Cada 50 kg a mais que você transporta em seu veículo 
equivale a 1% de aumento no consumo, seja de combustível, 
desgastes de suspensão, pneus etc. Evite transportar cargas 
desnecessárias em seu veículo.

O motor desregulado pode consumir até 60% a mais de 
combustível que o normal. Esteja sempre atento à regulagem 
do motor. A manutenção preventiva é muito mais barata que 
a manutenção corretiva.

Um veículo a uma velocidade de 80 km/h pode ter 
seu consumo de combustível reduzido em até 20% se 
comparado a uma velocidade de 100 km/h.

Na ânsia por economizar, alguns motoristas deixam o carro 
em “ponto morto” nas descidas. Nos veículos que têm 
injeção eletrônica, essa prática aumenta o consumo, além 
de sobrecarregar o sistema de freios, que não poderá contar 
com o freio motor para auxiliá-lo.

Só para ajudar, vamos 
lembrar juntos de algumas 

coisas importantes:


