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As novas regras para os motofretistas, que, agora, deverão ter no currículo um curso de qualificação
para poder atuar no mercado de trabalho, começam a valer a partir deste sábado, 2 de fevereiro.  Às
vésperas da fiscalização do Departamento de Trânsito, 1200 motociclistas profissionais do Distrito
Federal continuam em situação irregular, apesar de terem concluído o processo de formação para
atender à Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 350.

A polêmica teve início em 2010, quando o Ministério do Trabalho e Emprego, chefiado por Carlos Lupi
(PDT) à época, firmou um convênio com duas entidades para treinar motofretistas no Distrito Federal
e no Paraná: a Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos (Fenamoto), de
Goiânia (GO), e a Fundação do Ensino Técnico de Londrina (Funtel). A medida fazia parte do Plano
Setorial de Qualificação (Planseq) da instituição federal e pretendia ministrar as aulas gratuitamente,
com o intuito de acatar às novas normas do Contran.

Entretanto, as entidades não eram credenciadas pelo Detran para tal fim. De acordo com a Resolução
nº350, publicada em 2010, a capacitação deve ser feita pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou
do Distrito Federal ou por órgãos, entidades e instituições por ele autorizados. Os institutos
conveniados com o MTE não possuíam essa chancela do Detran do Paraná ou do DF. Além do mais,
a Funtel é uma fundação voltada para pesquisa e serviços educativos na área elétrica, o que não
preenche os requisitos para realizar cursos de motofrete.

No centro político brasileiro, a situação foi diferente. Por ser uma instituição voltada para este fim
social, a Fenamoto teve seu curso validado na Resolução e recebeu de R$ 1,5 milhão do MTE para
realizar as aulas.

Durante o processo de qualificação, em 2011,o jornal Correio Braziliense publicou uma série de
reportagens denunciando irregularidades em alguns convênios firmados pelo MTE, inclusive, o da
Fenamoto, que era presidida por Robson Alves, um aliado político do, então, ministro Carlos Lupi. O
resultado foi a instauração, em julho de 2012, de um inquérito civil pelo Ministério Público.
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Segundo o presidente do Sindicato dos
Motociclistas Profissionais do DF, Reivaldo Alves,
inicialmente, o Detran não reconhecia os
certificados de conclusão para a Resolução.
Então, o Sindimotos – DF entrou em contato com
diversas entidades responsáveis, como o
Denatran, que determinou que o MTE enviasse
ao Departamento de Trânsito a lista repassada
pela Fenamoto com os nomes dos concluintes.

Porém, de acordo com o MTE, a Federação
conveniada era a responsável por captar os
alunos, dar as aulas e alimentar o sistema com as

inscrições e freqüências. Sendo assim, a instituição, como informa o ministério, colocou apenas 1.094
nomes (ao invés dos dois mil), mas apenas 822 estariam aptos a receber a certificação. “A diferença
correspondente, ou seja, 1.178 alunos, não foram informados pela conveniada como alunos que
tenham freqüentado as aulas, muito menos que tenham concluído os cursos de qualificação. Assim,
não havia como o Ministério atestar o certificado de alunos que a própria entidade não informou como
concluintes.”, comunicou a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do ministério, por meio da
assessoria de imprensa.

A informação difere da apresentada pelo presidente do Sindimotos, que afirma que todos os dois mil
motofretistas concluíram curso com êxito e receberam os certificados, mas apenas 800 tiveram o nome
reconhecido pelo Detran. “Todos têm o certificado com freqüência e carga horária. Eles ficaram na
sala de aula, fizeram o curso teórico, as aulas práticas e ganharam alimentação”, explica Alves. “De
dez ligações que temos por dia, nove são para o certificado”, ressalta.

Para corroborar tal afirmação Reivaldo Alves, mostra à equipe de reportagem do Portal
ENCONTRODEMOTOS.COM as fotos da cerimônia de entrega dos documentos, que, inclusive, contou
com a participação do vice-governador à época.

O problema para confirmar os nomes enviados pela Fenamoto está na incomunicabilidade da
instituição, desde que a fraude nos convênios começou a ser apurada pelas autoridades
responsáveis. Agora, a entidade não possui mais sede ou telefone. “O erro total que me deixa
chateado é do próprio ministério, uma instituição federal que tem milhões de reais e está repassando
sem nenhum critério e fiscalização. Não fiscaliza e nem pune essa pessoa. Esse cara tinha que estar
preso. Ou o MTE tinha que estar fazendo o papel que o sindicato está fazendo, de tentar resolver a
situação”, desabafa Reivaldo.

Atualmente, segundo o órgão federal, o convênio encontra-se em Tomadas de Contas Especial –
TCE, tendo em vista a federação não ter apresentado a prestação de contas final, como especificado
no convênio.

Prejuízos

Apesar de a Resolução exigir 30 h/aula para a
qualificação, o curso realizado pela Fenamoto no
DF foi de 200 h/aula que abordaram, entre
diversas disciplinas, as demandadas pela nova
regulamentação. Foram 26 dias de aula para
concluir a qualificação, informa Reivaldo. Realizar
uma nova capacitação, acarretaria em alguns
prejuízos ao motofretista.  “Muitos deles
trabalham em dois empregos. Ele deixou de
trabalhar no outro emprego. O tempo que ele
poderia estar descansando, poderia estar com a
família dele. Não ter esse certificado reconhecido
é um prejuízo enorme. Hoje, o Sest Senat, que é
a instituição credenciada para isso, está
cobrando 300,00 para fazer esse curso”.

Alternativas

Na avaliação do advogado João Paulo Todde, da Todde Advogados & Consultores Associados, o
curso “não deixa de ser valido porque a contratação, o processo licitatório tenha uma suposta
mácula”. Mesmo que não seja um órgão do Sistema Nacional de Trânsito ou do Sistema S, o Ministério
do Trabalho e Emprego não precisaria da chancela dessas instituições para celebrar o convênio, pois
ele é uma entidade federal que possui a função social promover a igualdade profissional e o fomento
do trabalho, segundo Todde.

Uma alternativa para os motofretistas que comprovadamente concluíram o curso e não tiveram o seu
certificado reconhecido é entrar com uma Ação declaratória ordinária e solicitar liminarmente que já
possam exercer a profissão. “Se está eivado, munido pela lei, vale para todos que estejam na mesma
situação. Se os dois mil motociclistas desenvolveram o curso comprovadamente de forma satisfatória,
e os dois mil receberam o certificado, todos têm o direito”, explica ele. Isso pode ser feito gratuitamente
através da Defensoria Pública ou Núcleos Jurídicos de instituições de ensino superior. Outra opção é
procurar um advogado particular.

Manifestação

A polêmica levou a classe dos profissionais desse segmento a realizar uma manifestação nesta sexta-
feira (1), na Esplanada dos Ministérios, para reivindicar, entre outras coisas, o reconhecimento dos
documentos pelo Detran-DF e a diminuição no preço da capacitação para motofretista que, no DF, é
de R$ 300,00.

Fotos: Divulgação.


