
Deputado Zarattini aprovou 

na Câmara proposta que 

garante vantagens para 

motoristas profissionais

MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS

Boletim informativo das atividades do mandato

Especial Motoristas Profissionais – Fevereiro de 2021

ZARATTINI 
GARANTE 

VANTAGENS 
PARA 

MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS 

NO CÓDIGO 
DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO

ZARATTINI 
TRABALHANDO 

PARA SALVAR VIDAS, 
EMPREGOS E A ECONOMIA 

DO BRASIL
Zarattini tem trabalhado na Câmara dos 

Deputados na defesa de um plano nacional 
de vacinação eficiente que vacine com 

agilidade a população contra a covid-19. Outro 
foco de ação do deputado é a luta pela volta 

do auxílio emergencial de R$ 600 para garantir 
comida na mesa de milhões de brasileiros e 

pela implantação de medidas efetivas 
para geração de empregos.

Fechamento de fábrica da Ford no 
Brasil – O encerramento das atividades 

da Ford no Brasil, se confirmada, vai gerar 
o fechamento de 60 mil vagas diretas e 

indiretas de empregos, mais de 30 empresas 
poderão ser fechadas, 72 mil famílias serão 

impactadas. E isso tudo é culpa de uma 
política desastrosa do governo Bolsonaro

que afugenta investidores diante da sua 
incompetência e não apresenta propostas 
eficazes para a retomada da economia. 

“O nosso principal objetivo nesse momento 
é salvar vidas e também a economia do 

país, por isso, estamos lutando para 
garantir saúde, renda e empregos para os 

trabalhadores”, afirma Zarattini.

Brasília: 
Câmara dos Deputados
Anexo IV - Gabinete 808

Brasília - DF CEP 70160-900
Tel.: (61) 3215-5808

E-mail: dep.carloszarattini@camara.leg.br

São Paulo: 
Av. Vital Brasil, 305 - 11º andar, Sl 
1101 - Butantã - São Paulo - SP 

CEP 05503-001
Tel.: (11) 3765-1728 

E-mail: dep.zarattini@uol.com.br

Entre em contato com a gente:
PT
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PL de Zarattini garante 
vantagens para motoristas 

profissionais
Em 2013, o deputado federal Carlos Zarattini inten-
sificou a luta em defesa da categoria dos motoristas 
profissionais. Apresentou na Câmara dos Deputados 

o projeto de lei nº 6544/2013 propondo 
uma contagem diferenciada de pon-

tos por infrações para os trabalha-
dores do setor. 

Ao longo dos anos, Zarattini sempre 
defendeu que um motorista profissional 

não poderia estar em pé de igualdade pe-
rante a Lei com um motorista comum. 

2020: Vitória!!! É aprovada 
a lei que modifica o sistema 
de contagem de pontos para 
suspensão da carteira dos 
motoristas profissionais

Durante sete anos, o deputado Carlos Zarattini 
trabalhou de forma ativa para mobilizar e 
convencer outros parlamentares da necessidade 
da aprovação de seu projeto. Finalmente, após 
anos de muitas articulações e pressão do deputado, 
o Congresso aprovou em 2020 uma modificação no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) garantindo 
assim uma regra diferenciada para a suspensão 
do direito de dirigir dos motoristas profissionais.
“Foi uma grande vitória porque contribuiu para a 
proteção dos empregos”, comemorou Zarattini.

Agora, com a Lei 14071/2020, os motoristas 
profissionais devidamente registrados terão o 
limite de pontuação alterado de 20 para 40 pontos. 
Independentemente da natureza das infrações. Já 
os demais motoristas estarão submetidos a outras 
regras de pontuação. 

Vale ressaltar que, os motoristas profissionais que 
atingirem 30 pontos, dentro do prazo de 12 meses, 
ainda poderão fazer um curso de reciclagem e ter a 
sua pontuação zerada. Evitando assim, o risco de 
perda do direito de dirigir.

“Considerando que 
a suspensão da 

CNH poderá levar o 
motorista profissional 

a perder o seu 
emprego, ficar sem 

ter como exercer sua 
atividade laboral, é 
justo que haja uma 

diferenciação na 
sua contagem de 

pontos dos demais 
motoristas. Contudo, 
não se pode relaxar 

na punição dos 
excessos cometidos 
no trânsito”, destaca 

Zarattini.

No CAPÍTULO XVI - DAS PENALIDADES, a Lei 14071/2021 esclarece:.......................................... .........................................................259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I - gravíssima - sete pontos;
II - grave - cinco pontos;
III - média - quatro pontos;
IV - leve - três pontos
.......................................... .........................................................Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será 
imposta nos seguintes casos:I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, 
a seguinte contagem de pontos:a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações 
gravíssimas na pontuação;
b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima 
na pontuação;
c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;
II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir........................................... .........................................................§ 5º No caso do condutor que exerce atividade remunerada 

ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir 
de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar 

de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran.
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de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar 

de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran.

Panfleto folder.indd   2 23/02/2021   14:47:08



Deputado Zarattini aprovou 

na Câmara proposta que 

garante vantagens para 

motoristas profissionais

MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS

Boletim informativo das atividades do mandato

Especial Motoristas Profissionais – Fevereiro de 2021

ZARATTINI 
GARANTE 

VANTAGENS 
PARA 

MOTORISTAS 
PROFISSIONAIS 

NO CÓDIGO 
DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO

ZARATTINI 
TRABALHANDO 

PARA SALVAR VIDAS, 
EMPREGOS E A ECONOMIA 

DO BRASIL
Zarattini tem trabalhado na Câmara dos 

Deputados na defesa de um plano nacional 
de vacinação eficiente que vacine com 

agilidade a população contra a covid-19. Outro 
foco de ação do deputado é a luta pela volta 

do auxílio emergencial de R$ 600 para garantir 
comida na mesa de milhões de brasileiros e 

pela implantação de medidas efetivas 
para geração de empregos.

Fechamento de fábrica da Ford no 
Brasil – O encerramento das atividades 

da Ford no Brasil, se confirmada, vai gerar 
o fechamento de 60 mil vagas diretas e 

indiretas de empregos, mais de 30 empresas 
poderão ser fechadas, 72 mil famílias serão 
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