PROJETO DE LEI N.º 1.432, DE 2015
(Do Sr. Marcelo Belinati)
Acrescenta o § 6º ao art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre
isenção de taxa de renovação de CNH para motorista de ônibus.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
VIAÇÃO E TRANSPORTES;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD)
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

E

APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescido do § 6º, com a
seguinte redação:
“Art. 147........................................................
V - ...............................................................
§ 6º O condutor profissional que exerce atividade de
motorista de ônibus, tanto de transporte intermunicipal como de transporte coletivo
urbano, ficará isento de qualquer taxa ou emolumento para renovação de Carteira
Nacional de Habilitação. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de
1988, representa uma nova fase de valorização humana em nosso país. Nela, os
direitos essenciais, para que o ser humano tenha uma existência digna e plena, foram
identificados e colocados em perspectiva, sempre tendo em vista a sua valorização e
defesa incondicional.
Neste contexto, temos os fundamentos de nossa República,
onde destacamos neste projeto os valores sociais do trabalho. Por este nobre alicerce,
temos que ter sempre em mente que o legislativo deve buscar aprimorar os
mecanismos que facilitem ao máximo, ao trabalhador brasileiro, o exercício de seu
ofício ou profissão. Nesta busca, que deve ser incansável, apresentamos o presente
projeto de lei.
A profissão de motorista de ônibus é de vital importância
para o nosso ou qualquer outro país. Possibilita o transporte de pessoas em todo o país,
colaborando para reduzir o número de veículos particulares em circulação e,
consequentemente, melhorando o tráfego nas cidades e reduzindo a emissão de
poluentes. Ainda, o transporte coletivo é a única alternativa de deslocamento para a
população de baixa renda, seja para o trabalho, lazer ou qualquer outra necessidade.
É, porém, uma profissão perigosa, onde a própria vida fica
constantemente em risco. Muitos fatores externos aumentam o risco da nobre
profissão, como condições de tráfego e do próprio veículo que conduzem. Ainda, a
enorme quantidade de outros motoristas circulando, que aumenta a cada dia, contribui
para crescer o risco da profissão e, consequentemente, o estresse gerado. Muito pior é
a exposição destes profissionais à ação de criminosos, que se aproveitam do caráter
coletivo do veículo para assaltarem, tanto o motorista quanto seus passageiros e, em
casos mais graves, atentarem contra a vida.
Tanto a importância da profissão como os riscos nela
envolvidos, acima resumidamente expostos, não se traduzem, na remuneração
merecida por estes trabalhadores. Longas jornadas de trabalho, em meio a um trânsito
caótico, sempre correndo o risco de transportarem um criminoso, fazem da profissão
uma das mais sacrificadas e estressantes. Para piorar, estes valorosos profissionais não
gozam de benefícios como jornada reduzida de trabalho ou aposentadoria especial.
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Portanto, este singelo projeto busca trazer um mínimo auxílio
a estes bravos profissionais. Nele se procura isentar os motoristas de ônibus das taxas
de renovação de seu principal requisito profissional, a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Hoje, para renovar sua CNH, o motorista de ônibus precisa
pagar diversas taxas aos Departamentos de Trânsito dos Estados (Detrans). Não é justo
que este profissional do volante, que trabalha tão arduamente e com uma remuneração
tão baixa, tenha que arcar com estes custos para poder exercer sua nobre profissão.
Certamente, os motoristas de ônibus merecem ser beneficiados com esta isenção.
Assim, tendo em vista os supramencionados valores sociais
do trabalho e a perspectiva de auxílio a esses profissionais do volante, temos que a
aprovação do presente projeto de lei é medida que se impõe.
Por todo o exposto e pela grandeza da proposta, esperamos
contar com o apoio de nossos ilustres Pares para aprovação da medida, que procura
facilitar ao menos um pouco, o exercício da nobre profissão de motorista de ônibus.
Sala das Sessões, em 17 de maio de 2015.

Marcelo Belinati
Deputado (PP/PR)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XIV
DA HABILITAÇÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo
órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:
I - de aptidão física e mental;
II - (VETADO)
III - escrito, sobre legislação de trânsito;
IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN:
V - de direção veicular, realizado na via publica, em veículo da categoria para a
qual estiver habilitando-se.
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§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores
serão registrados no RENACH. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 9.602, de
21/1/1998)
§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco
anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no
local de residência ou domicílio do examinado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.602, de
21/1/1998)
§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e
complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao
veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à
primeira habilitação. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.602, de 21/1/1998 e com nova
redação dada pela Lei nº 10.350, de 21/12/2001)
§ 4º Quando houver indícios de deficiência física, mental, ou de progressividade
de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no § 2º
poderá ser diminuído por proposta do perito examinador. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
9.602, de 21/1/1998)
§ 5º O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação
incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho
Nacional de Trânsito - Contran. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.350, de 21/12/2001)
Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser
aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.
§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção
defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.
§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade
de um ano.
§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de
um ano desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou
gravíssima ou seja reincidente em infração média.
§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a
incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar
todo o processo de habilitação.
§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os
tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas
ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de
aptidão física e mental. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.602, de 21/1/1998)
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.
§ 1º 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.
§ 2º 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 § 1º no prazo de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.
§ 3º 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 § 1º no prazo de 1 (um) ano e
6 (seis) meses a contar da realização do disposto no caput.
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§ 4º 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.
§ 5º 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.
§ 6º O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não
poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6º do art. 168 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
§ 7º 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. (Artigo acrescido pela Lei nº
13.103, de 2/3/2015, publicada no DOU de 3/3/2015, em vigor 45 dias após a publicação)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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