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1. CONCEITO 
 
Definir políticas a serem adotadas pelos empregados das MRC´s mencionadas, no alcance  
relativo a: 

• Compra, venda, utilização e remanejamento de veículos da frota J&J 

• Programa de Prevenção de Acidentes SAFE Fleet - celular, uso de álcool e drogas, 
motoristas de alto risco 

• Pagamento ou reembolso de Despesas com veículo  da Frota, como: combustível, 
lavagem, estacionamento, pedágio (Sem parar), multas e despesas de manutenção 
preventiva/corretiva 

 buscando a melhor utilização dos recursos da companhia, respeitando a legislação nos aspectos 
ambientais e prevenindo acidentes. 
 
Esta norma se aplica a todos os empregados elegíveis a veículos da frota da J&J definidos na 
TV-SOP-01490 – Política de Elegibilidade - Veículo da Frota J&J no Brasil em vigor. 
 
Esta norma não se aplica e estagiários. 
 

1.1. Definições & Siglas 

 
CAPEX = "Capital Expenditures" = valor investimento formalizado e aprovado em aCAR 
 
CBS Procurement (Commercial & Business Services Procurement Latam ) = Diretoria de 
Compras de Materiais Indiretos e Serviços 
 

• Empregado = indivíduo que tem um contrato de trabalho assinado com uma das Cias. do 

grupo Johnson & Johnson, por um período determinado ou indeterminado.  
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• Estagiários – empregado estudante regularmente matriculado em instituição de ensino, 
contratado nos termos da Lei nº. 11.788/2008. 

• Trainee = jovens com pelo menos seis meses antes da graduação ou recém-graduados 
no nível superior (mínimo de um mês e máximo de 24 meses após a graduação), 
contratados de acordo com a  Programa de Trainees  em vigor). 

 
GCF Band = Banda = classificação salarial definida no sistema de OUR SOURCE. 

 
PE = Principal Executivo da MRC (cargo mais alto na MRC/Cia seja Diretor ou Vice Presidente 
ou Presidente)  
 
PEF = Principal Executivo Financeiro da MRC (cargo mais alto na MRC/Cia, seja Diretor de 
Finanças ou Controller de Finanças). 
 
TR = Total Rewards = área de Remuneração & Benefícios 
 
2. POLÍTICAS 

 
2.1. COMPRA DE VEÍCULOS DA FROTA DA J&J 
 
A Diretoria de Compras de Materiais Indiretos e Serviços é a responsável por realizar licitação de 
veículos da frota até o valor máximo indicado na TV-POL-01490 - Política de Elegibilidade de 
Veículo da Frota J&J no Brasil, incluindo os equipamentos obrigatórios de segurança definidos 
na política TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária em vigor. 
 
Os veículos comprados devem ser zero quilometro e somente deve conter equipamentos originais 
de fábrica. 
 
Os veículos devem ser fornecidos por montadoras sediadas no Brasil ou por redes de 
revendedoras oficialmente autorizadas pela montadora. 
 
Os veículos fabricados no exterior devem ser importados pela montadora sediada no Brasil ou 
por redes de revendedoras oficialmente autorizadas por estas e possuir manutenção assegurada 
em todas as concessionárias da rede. 
 
A lista de marcas e modelos por GCF Band deve ser publicada anualmente. 

 
A TV-POL-01490 – Política de Elegibilidade - Veículo da Frota J&J no Brasil em vigor, é o 
documento oficial de elegibilidade por GCF Band sob o qual se aplica a TV-POL-01501. 
 
Para GCF Band 50 e acima é optativa a escolha por modelo divulgado na lista anual, ou outro 
modelo, versão e cor, desde que a Marca tenha sido negociada por Procurement, o modelo não 
se caracterize como esportivo e o valor corresponda ao limite definido na TV-POL-01490 para a 
respectiva GCF Band.  
 
Em caso de dúvida quanto a elegibilidade, o funcionário deve consultar a Diretoria de 
Remuneração & Benefícios (Total Rewards) ou o respectivo Superior Imediato do empregado-
elegível. 
 
Os veículos da Frota podem ser substituídos (compra e venda) quando: 
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a)   Completarem 4 anos da data de compra (NF) ou 120.000 Km; 
b) Ocorrerem danos de monta; ou 
c) Por parecer técnico negativo da área de Gestão de Frota (com aprovação do respectivo 

Diretor), mesmo que não tenha sido ultrapassado o período de uso. 
 
Os veículos são assignados a novos usuários (recém-admitidos ou recém-promovidos) seguindo 
a seguinte ordem de prioridade: 

1) Veículo remanejado (veículo disponível na frota Johnson&Johnson)  
Caso exista veículo disponível para remanejamento na Área de Gestão de Frota para 
entrega imediata, este deve ser remanejado de forma definitiva ao empregado recém-
admitido ou promovido para posição elegível (primeiro veículo). 
 
Neste caso, quando o veículo completar 4 anos da data da compra ou 120.000 km 
(conforme critérios estabelecidos de troca), será concedido o beneficio de aquisição com 
desconto integral da Tabela 1, de 20%. Aplica-se normalmente a Tabela 2, proporcional 
ao período de utilização sem acidentes (consultar Tabelas 1 e 2 no item 2.5.1 desta 
política). 
 

2) Veículo novo  
Em caso de não haver disponibilidade de veículo a remanejar, a aquisição de veículo deve 
seguir o que está descrito nesta política. 

 
A aquisição de veículo da Frota pela J&J, seja para substituição de veículos itens 2,1 “a”, “b” e 
“c”,  ou para novos usuários (vaga nova/promoção), está diretamente relacionada com a previsão 
e disponibilidade de CAPEX (*) (Capital Expenditures) do ano.  
 

• Se não houver previsão no CAPEX (Capital Expenditures) no ano, o PEF da MRC 
envolvida deve registrar a aprovação dessa exceção (por escrito) junto ao PE da MRC 
para todos os novos elegíveis do novo cargo/banda de forma a assegurar a aplicação 
desta política. 
 

A J&J, por razões econômicas, se reserva o direito de manter o veículo com o seu usuário original, 
ainda que tenha atingido 4 anos ou 120.000 Km por maior prazo. Nesse caso, será garantido que 
o veículo em questão permaneça em perfeitas condições de uso e segurança. 
Mesmo critério se aplica a promoções, movimentações e vagas novas. 

 
2.1.1. Para Empregado-elegível a Veículo da Frota  
 
O Processo para substituição do veículo (atendendo aos itens 2.1 (“a”,”b” e “c”), seguirá o 
processo descrito no Anexo V. 
 
2.1.2. Para promoções de empregados que encontram-se em posições elegíveis a veículo 
da Frota 
 
O Processo para troca do veículo seguirá o item 2.1 desta Politica, e deve ser realizado 
conforme descrito no Anexo V. 
 
2.1.3. Para novos elegíveis - recém-admitidos ou recém-promovidos 
 
O Processo de assignação do veículo segue a ordem de prioridade : 
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2.1.3.1 Veículo remanejado : Gestão de Frotas verifica disponibilidade de veículo do respectivo 
GFC Band a remanejar. A verificação ocorrerá prioritariamente na MRC na qual esteja 
ativo o empregado. Caso não haja disponibilidade na MRC serão verificadas 
disponibilidades nas demais MRCs. Nesta caso o remanejamento pressupõe venda 
intercompany que será validada pelos PEF das MRCs envolvidas. 

  
2.1.3.2 Compra de veículo novo : Caso não haja disponibilidade de veículo a remanejar 

conforme item 2.1.2.1 o processo de compra de veículo novo seguirá o processo descrito 
no Anexo V.  

 
2.1.4. Utilização de veículo em caráter provisório até a assignação de veículo definitivo  
 
O funcionário elegível deve optar por uma das alternativas abaixo como solução temporária 
aplicável desde a data que tornou-se elegível até a assignação do veículo definitivo (entrega do 
veículo) conforme descrito no item 2.1.3. A definição entre a opção 1 ou 2 abaixo deve ser 
alinhada com a liderança direta. 
 

1) Utilizar o veículo próprio somente se possuir apólice de seguro do automóvel, incluindo a 
Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) contra terceiros. Neste caso, terá as despesas 
pagas de acordo com a norma TV-POL-01411 - Viagens e Despesas Reembolsáveis a 
Serviço da Cia. no Sistema CONCUR em vigor. A J&J não reembolsa o valor do Seguro. 
Em caso de acidente a Johnson&Johson reembolsa até o valor da franquia. 

Ou 
2) O empregado poderá solicitar à Área de Gestão de Frota veículo provisório. A 

disponibilização ocorrerá por meio de locação de veículo, mediante validação prévia da 
liderança direta do usuário. A Gestão de Frotas providenciará a locação de um veículo 
com fornecedores homologados de acordo com a tabela de modelos definidos para a 
respectiva GCF Band. 
As despesas correlatas a combustível, pedágio e estacionamento serão reembolsadas 
pela Johnson&Johnson conforme politicas em vigor. 
 

Para as situações acima a J&J: 

• A J&J não reembolsa o valor das multas que incorrerem no período, que serão de sua 
responsabilidade do empregado-elegivel com o devido desconto em folha de pagamento;  

• O tempo de utilização do veículo provisório não será contabilizado para efeito das Tabelas 
1 e 2 quando da venda ao funcionário do veículo definitivo que estiver utilizando. 

 
 
2.2. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA J&J 
 
2.2.1. Requisitos para a Utilização do Veiculo da Frota J&J 
 
O empregado que conduzir um veículo da frota J&J deve: 

• Possuir uma carteira de habilitação válida; 

• Portar, em boa ordem, todos os documentos que o habilitam a dirigir o veículo e exigidos 
pela fiscalização do trânsito. 

• Utilizar o cinto de segurança enquanto estiverem em um veículo da frota J&J, ou em 
veículo a serviço da Johnson&Johnson, além de garantir que todos os passageiros 
também o utilizem. 

• Obedecer às leis de trânsito; 
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• Conhecer as diretrizes do programa SAFE FLEET, TV-POL-01532 - Política de Segurança 
Viária e TV-POL-02011 - Código de Conduta de Safe Fleet;  

• Cumprir todas as Políticas Mundiais de Frota da J&J.; 

• Assinar o Termo de Conhecimento e Concordância das Políticas e Diretrizes de Frota. 

• Se recém-admitido ou recém-elegível, realizar o treinamento conforme definido na TV-
POL-01532 - Política de Segurança Viária em até 3 meses após a data da sua 
admissão/inicio da elegibilidade.  

• Participar do treinamento BTW (reciclagem) do Programa SAFE FLEET conforme definido 
na TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária.  

• Reportar qualquer ocorrência com o veículo da frota (incidente, acidente,  tentativa de 
furto, roubo) ao superior imediato e à Área de Gestão de Frota da J&J, seguindo  os 
procedimentos para reportar acidentes/incidentes vigentes e por Leis locais e federais. 

• Salvaguardar o veículo em qualquer situação, o que inclui estacionar somente ‘ em 
local seguro. 

• Comunicar imediamente por e-mail à área de Gestão de Frota qualquer irregularidade no 
que diz respeito à documentação do veículo. 

 
2.2.2. Entrega do Veículo da Frota e Autorização de Uso pelo Elegível  
 
O veículo da Frota é um ativo fixo da J&J sob a responsabilidade do empregado elegível a quem 
o veículo foi assignado, e que por conseguinte deve salvaguardá-lo em qualquer circunstancia 
de uso. 
 
O empregado elegível deve cumprir os requisitos listados no item 2.2.1 e assinar Termo de 
Conhecimento e Concordância, vistar todas as paginas e entregar para Gestão de Frotas, 
responsável pelo arquivamento. 
 
2.2.2.1 Utilização do Veículo da Frota J&J por outros Condutores 
 

•  Os motoristas contratados pela Johnson&Johnson para atender aos PEs das MRCs no Brasil 
recebem permissão para dirigir veículo após a realização dos treinamentos do Programa Safe 
Fleet, que possui reciclagem a cada três anos. 
 

• Compete ao funcionário elegível do veiculo de frota avaliar se existe risco na  disponibilização 
do veículo para condução por manobristas em estacionamentos e locais para lavagem de 
veículos. É também responsabilidade verificar as condições gerais do veículo na devolução, 
e reportar imediatamente para o estacionamento ou local de lavagem de veículo qualquer não 
conformidade observada.  

 

• Para empregados das GCF bands 22 a 26, a J&J permite a utilização eventual e esporádica 
do veículo da Frota somente por parte do cônjuge do empregado elegível conforme TV-POL-
01532 - Política de Segurança Viária. É proibida a utilização do veículo da Frota por terceiros, 
como: parentes (mesmo filhos) ou amigos do empregado, taxistas, lavadores de carro e 
motoristas particulares. 

 

• Para empregados das GCF bands 30 e acima, a J&J permite a utilização do veículo da Frota 
por condutor autorizado conforme TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária.  

 
 

Number: TV-POL-01501  Version: 4.0  Status: Effective  Effective Date: 05 Jan 2021 (EST)

This copy of the document was generated on 05 Jan 2021               Page 7 of 36
Confidential

This copy of the document was generated on 06 Jan 2021 (EST).



• As responsabilidades e possíveis consequências relacionadas à colisões e incidentes 
envolvendo outros condutores está descrita na TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária  
no item 4.1.1.  

 
 

2.2.3. Documentação do Veículo da Frota 
 
É responsabilidade da área de Gestão de Frota fornecer ao empregado legível o documento do 
veículo atualizado e devidamente regularizado, assim como garantir a regularização do seguro 
do veículo (contra terceiros) e de possíveis selos ambientais exigidos por lei. 
 
É responsabilidade do funcionário elegível a posse em boa ordem, de todos os documentos que 
o habilitam a dirigir o veículo, exigidos pela fiscalização do trânsito. 
 
Qualquer irregularidade no que fiz respeito à documentação do veículo ou do condutor deve ser 
comunicada imediatamente por email à área de Gestão de Frota. 

 
 

2.2.4. Orientações durante o Período de Utilização do Veículo da Frota J&J 
 
2.2.4.1. Utilização para fins comerciais de cunho pessoal  
 
É vedado o uso do veículo de frota para quaisquer fins comerciais de cunho pessoal como por 
exemplo: transporte pago de pessoas, transporte de materiais, associação a aplicativos de 
mobilidade. Seguir todas as orientações definidas no TV-POL-02011 - Código de Conduta de 
Safe Fleet. 
 
2.2.4.2. Utilização fora do território nacional 

 
Não é permitido viajar com o veículo da frota J&J para outro país. 

 
2.2.4.3. Uso de aparelho celular e outros dispositivos eletrônicos 
 
Os requisitos relacionados ao uso de celular e outros dispositivos eletrônicos encontram-se no 
TV-POL-02011 - Código de Conduta de Safe Fleet e TV-POL-01532 - Política de Segurança 
Viária, o motorista do veículo de frota não pode atender ou fazer ligações telefônicas – mesmo 
utilizando bluetooth – enquanto estiverem dirigindo. Para isso, devem estacionar em local seguro 
(o acostamento não é considerado um local seguro). 

 
2.2.4.4. Uso de álcool e drogas  
 
De acordo com a TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária os empregados estão proibidos 
de dirigir veículo de frota concedido pela Johnson&Johnson, ou dirigir qualquer veículo para fazer 
negócios em nome da Johnson&Johnson quando estiverem alcoolizados ou sob a influência de 
drogas.  
 
E de acordo com a TV-POL-01508 - Ambiente de Trabalho Livre de Bebidas Alcoólicas e Drogas 
em vigor => “Os empregados não podem dirigir um veículo para fazer negócios em nome da 
Empresa nem dirigir um veículo concedido pela Empresa se estiverem sob efeito de bebidas 
alcóolicas e/ou drogas”. 
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Se o empregado fizer uso de bebida alcoólica, deve providenciar alternativa de locomoção (táxi 
ou carona), assumindo os custos correspondentes.  
 
Caso o empregado seja surpreendido pelas Autoridades dirigindo sob efeito de álcool ou de 
qualquer outra droga - conforme padrões estabelecidos na legislação - deve receber uma 
advertência formal e, ocorrendo a reincidência, deve ser desligado da Companhia. 
 
Os procedimentos relacionados ao Uso de álcool, drogas e medicamentos encontram-se no TV-
POL-02011 - Código de Conduta de Safe Fleet e TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária 
no  item 4.4. 
 
2.2.4.5. Multas de trânsito e Pontuação  
 
De acordo com a TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária o empregado elegível é 
responsável pelo pagamento de todas as multas de trânsito e por qualquer taxa relacionada às 
mesmas endereçadas à Cia. Em nenhuma circunstância esses gastos podem ser transferidos 
para a J&J.  
O valor das multas é descontado do empregado elegível diretamente na Folha de Pagamento.  
 
Após o recebimento da notificação de infração, o empregado elegível pode se identificar como 
responsável que estava conduzindo o veículo no momento da infração, conforme instruções 
enviadas pela Gestão de Frotas por e-mail, junto à notificação. A identificação do condutor  
(condutor ou conforme TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária é obrigatória para as 
infrações consideradas de risco abaixo: 

a) Excesso de Velocidade superior a 20% do limite estebelecido para a via 
b) Avançar Sinal Vermelho ou Sinal de Pare 
c) Utilizar Telefone Celular ao Dirigir 
d) Ultrapassar em Local Proibido 
e) Multa por dirigir sobre influência de álcool ou drogas. 

  

Para outros tipos de infração conforme alteração definida na resolução nº 151 de 08/10/2003, 
que dispõe sobre a unificação de procedimentos para penalidades de multa a pessoa jurídica 
proprietária de veículos por não INDICAÇÃO DO CONDUTOR NO PRAZO DE 15 DIAS, temos 
que : 
 
-“Art. 1º. A penalidade de multa por não identificação do infrator na condução de veículo de 
propriedade de pessoa jurídica, prevista no inciso 8º do artigo 257 do CTB, será aplicada ao 
proprietário do veículo pela autoridade de transito com competência e circunscrição pela 
fiscalização da infração autuada que não teve o condutor identificado”. 
 
-“Art. 2º. O valor da penalidade de multa de que trato o artigo anterior será obtido multiplicando-

se o valor previsto para a multa originária pelo número de infrações iguais cometidas no período 

de doze meses. *redação dada pela Resolução nº 393/11)”. 
 

• Caso o condutor não identifique o responsável pela infração os custos decorrentes conforme 
resolução nº 151, serão atribuídos ao empregado a quem o veículo foi assignado. 

 

• Em relação à pontuação na carteira de habilitação, o empregado que atingir o número máximo 
de pontos definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (20 pontos), ou que tenha a CNH 
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vencida ou suspensa, estará impedido de dirigir qualquer veículo da empresa ou  seu próprio 
veículo à serviço da empresa pelo prazo estabelecido pelo órgão de trânsito competente. 

 

• Quanto à suspensão /cassação da CNH, a responsabilidade por informar à Gestão de Frotas 
em qualquer tempo, sobre quaisquer ocorrência/ acidente ou irregularidade é do próprio 
condutor. Também é responsabilidade do condutor não utilizar veículo da Frota caso sua CNH 
esteja vencida/suspensa ou cassada. 
Uma vez por ano, a Gestão de Frota solicitará aos empregados elegíveis uma certidão de 
prontuário da CNH (histórico do condutor).  
 
Independentemente desta consulta, é responsabilidade do condutor acompanhar os prazos 
e condições de sua CNH assim como providenciar a renovação ou regularização. 

 
Caso ocorra recolha do veículo por estacionamento em local indevido, os custos de 
permanência em pátio de até 7 dias corridos - além dos custos de reboque e multa 
correspondente - são de responsabilidade do usuário. A J&J arcará com os dias de 
permanência em pátio excedentes (reembolsados ao empregado via CONCUR). 

 
O pagamento de multas NIC provenientes de multas cuja notificação não foi recebida pela 
J&J, por qualquer motivo (extravio dos Correios, etc), será assumido pela companhia. 

 
2.2.4.5.1 Motoristas de Alto Risco  

 
São considerados motoristas de alto risco (high risk drivers) os motoristas que se 
enquadrarem nos seguintes critérios: 
1. Qualquer combinação de duas (2) multas de trânsito ou colisões evitáveis (definido na TV-

POL-01532 - Política de Segurança Viária) com veículo em movimento no período de 6 
meses (critério global) 

2. Qualquer combinação de três (3) multas de trânsito ou colisões evitáveis (definido na TV-
POL-01532 - Política de Segurança Viária) com veículo em movimento em 3 anos; 

3. Qualquer Evento Crítico de Colisão (definido na TV-POL-01532 - Política de Segurança 
Viária). 

4. Pontuação de infrações em sua Habilitação superior ao limite estabelecido pela legislação 
vigente na contagem realizada pela Johnson & Johnson no período de 12 meses (critério 
local). 

 
Obs. para  a contabilização do primeiro e segundo critérios, são considerados os seguintes 
tipos de multas: 

o Excesso de Velocidade superior a 20% do limite estebelecido para a via 
o Avançar Sinal Vermelho ou Sinal de Pare 
o Utilizar Telefone Celular ao Dirigir 
o Ultrapassar em Local Proibido 
o Multa por dirigir sobre influência de álcool ou drogas 

 
Se houver suspensão/cassação da carteira de habilitação ou multas de motorista dirigindo sob 
efeito de álcool ou de qualquer outra droga, compete à Área de Gestão de Frota informar por 
email o Diretor de RH e o Superior Imediato do funcionário que irão agir de acordo com a TV-
POL-01475 – Ações Corretivas e Disciplinares / Corective and Discipçinary Action. 

• Em casos de recusas na realização dos testes ou confirmações de embriaguez são 
iniciados processos administrativos internos para avaliação de medidas disciplinares TV-
POL-01475 - Ações Corretivas e Disciplinares/ Corrective and Disciplinary Action. 
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• Compete a Área de SAFE FLEET analisar os dados e classificar o empregado como motorista 
de alto risco ou não.  

• Compete à Área de Gestão de Frota, mensalmente, enviar para Área de SAFE FLEET as 
planilhas com os dados das multas por empregado. 

 

• Uma vez identificado um motorista de alto risco (high risk drivers) a ÁREA de Gestão de Frota, 
poderá solicitar ao empregado uma Certidão de prontuário da CNH (histórico do condutor).  

• A área de SAFE FLEET deverá comunicar regularmente aos motoristas de alto risco sobre a 
sua condição, podendo exigir um plano de ação alinhado com o seu gestor para uma melhoria 
no comportamento nos 12 meses seguintes à comunicação (redução do número de 
multas,etc). 

• Os requisitos e procedimentos relacionados a classificação de Mororista de Alto Risco (HRD 
– High Risk Driver) encontram-se no TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária item 4.4. 

 
 
2.2.5. UtiIização do Veículo em Férias, Afastamento e Licença Maternidade 

 
 

• FROTA EXECUTIVA (Executive Company Car Table) – GCF Band 30 e Acima 

Férias, Afastamentos  (inclui 
licença Maternidade) 

Global Mobility ou 
Transferências 

Internacionais acima de 3 
meses. 

Término do período de 
uso do veículo com 

afastamento do elegível 

 

Por liberalidade da J&J será 
permitido ao empregado 
permanecer com o veículo e 
usufruir dos mesmos benefícios 
em relação a combustível e Sem 
Parar dos períodos normais de 
trabalho.  

 

Caso o veículo possua 
menos de 24 meses da data 
de compra, deve ser 
devolvido à Área de  Gestão 
de Frota. Não existem 
exceções para este caso. 
 
Caso o veículo possua mais 
de 24 meses da data de 
compra, o funcionário terá 
direito à opção de compra 
(#2). 
  

 

O empregado afastado 
terá direito à opção de 
compra (#2) ao término 
do período de uso do 
veículo. 
 
Não será permitida a 
reposição do veículo 
enquanto o usuário 
estiver afastado. Não 
existem exceções para 
este caso. 

  

FROTA COMERCIAL (Functional Company Car Table)- Até GCF Band 26 

Férias, Afastamentos (inclui licença 
Maternidade) (#1) 

Global Mobility ou 
Transferências 

Internacionais acima de 3 
meses. 

Término do 
período de uso do 

veículo com 
afastamento do 

elegível 
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Por liberalidade da J&J. será 
permitido ao empregado permanecer 
com o veículo, devendo  este se 
responsabilizar 
pelos gastos com o cartão 
combustível (#3 - combustível, 
lavagem) e Sem Parar (#4). As 
despesas com manutenções 
preventivas e corretivas serão 
responsabilidade da Cia. 
 

Se a área necessitar do veículo 
durante esses períodos, o Diretor da 
Área deve formalizar o motivo da 
devolução e comunicar o envolvido 
por email.     

 

Caso o veículo possua menos 
de 24 meses da data de 
compra, deve ser devolvido à 
Área de Gestão de Frota. Não 
existem exceções para este 
caso. 
 

Caso o veículo possua mais 
de 24 meses da data de 
compra, é de competência do 
Diretor da Área decidir pelo 
direito à opção de compra do 
empregado (#2) ou pela 
devolução (#1) do veículo. 
 

 

O empregado 
afastado terá 
direito à opção de 
compra (#2) ao 
término do período 
de uso do veículo. 
 
Não será permitida 
a reposição do 
veículo enquanto o 
usuário estiver 
afastado. Não 
existem exceções 
para este caso. 

 
(#1) No caso de devolução do Veículo, o elegível acumula apenas o percentual da Tabela 2 
(Acidentes), que será usufruído caso volte a trabalhar no Brasil e receba um novo veículo. 

 
(#2) No caso de compra do veículo pelo elegível, aplicam-se as Tabelas - 1 e 2 (consultar item 
2.5.1.). 

 
(#3) Nestes casos o motorista fica proibido de utilizar o cartão combustivel durante suas férias, 
afastamentos e licenças. A Gestão de Frota gerenciará o histórico de utilização do cartão 
combustivel neste periodos e, se houver uso indevido do cartão, solicitará a aplicação de medidas 
disciplinares de acordo com a “TV-POL-01475 – Ações Corretivas e Disciplinares” em vigor. 

 
(#4) Como o SEM PARAR não pode ser desinstalado durante as férias, afastamentos e licenças 
é total responsabilidade do motorista emitir mensalmente o Reembolso via sistema CONCUR 
conforme procedimentos vigentes. O controle da devolução dos valores é de responsabilidade 
do usuário do veículo, sendo o gestor responsável pela aprovação. 

 
2.3 DESPESAS COM VEÍCULOS DA FROTA DA J&J 

 
2.3.1. Utilização do Cartão Combustível 
 

• A Área de Gestão de Frota: 
Solicita para prestadora de serviços do Cartão Combustível: 
Cartão para veículo; 
Cancelamento do cartão; 
Segunda via do cartão; 
Desbloqueio do cartão; 
Ativação e Desativação do empregado elegivel(usuário)da base de dados. 
 

• A Área de Gestão de Frota pode definir o tipo de combustível a ser utilizado e o valor do limite 
do cartão, de acordo com análises prévias, considerando o custo benefício (preço do 
combustível, desempenho do veículo e emissão de Co2).  
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• Todos os empregados elegíveis (usuários) de veículos da Frota nas Cias J&J no Brasil 
recebem 1 (um) Cartão Combustível e devem utilizá-lo obrigatoriamente para abastecimentos 
de combustível e para lavagens nos locais credenciados pela rede deste cartão e somente 
para o veículo vinculado ao mesmo.  

 

• Qualquer utilização diferente de abastecimento e lavagem (uso em loja de conveniência ou 
gastos com o veículo próprio) é considerada indevida e passível de medidas disciplinares 
(TV-POL-01475 - Ações Corretivas e Disciplinares). 

• O usuário deve se certificar antes do abastecimento se o estabelecimento é credenciado para 
pagamento com o cartão combustível e lavagem. 

 

• Em casos excepcionais, nas situações em que o local não aceite o Cartão Combustível, 
pode-se pagar o abastecimento ou a lavagem com o cartão corporativo ou outra forma de 
pagamento e efetuar o reembolso via sistema CONCUR. 

 

• Em caso de Perda, Roubo ou Extravio, o empregado deve solicitar à empresa prestadora de 
serviço o cancelamento imediato do Cartão Combustível, informando a placa do veículo. 
Posteriormente, deve comunicar por email a Área de Gestão de Frota para que esta 
providencie a segunda via do cartão. 

 
 

Cartão Combustível 

 

 

FROTA COMERCIAL (FUNCTIONAL 

COMPANY CAR) - GCF Band até 26 

 

FROTA EXECUTIVA 

(EXECUTIVE COMPANY CAR) - GCF 
Band 30 e Acima 

Abastecimento dos 
veículos da frota J&J em 
postos previamente 
credenciados. 

Não é permitida a utilização do 
cartão combustível nos fins de 
semanas e feriados, exceto para 
situações relacionadas ao 
negócio. 

Permitida a utilização do 
cartão combustível nos fins 
de semanas e feriados. 
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Valor Limite do 
Cartão 

Combustível 

 

FROTA COMERCIAL (FUNCTIONAL 

COMPANY CAR) e 

FROTA EXECUTIVA (EXECUTIVE 

COMPANY CAR) até GCP Band 31 

 

FROTA EXECUTIVA (EXECUTIVE 

COMPANY CAR TABLE) da GCF Band 40 e acima 

Para 
abastecimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lavagem (*) 
do veículo da 
frota J&J 

 

R$ 600,00 por mês (**) – não 
requer aprovação. 

 

De R$ 600,00 até R$ 1200,00 
por mês– necessária aprovação 
do superior imediato do elegível. 

 

Acima de R$ 1200,00 por mês– 
é considerada exceção e requer 
aprovação adicional dos 
respectivos Diretores de RH e 
Finanças 

 

 

R$ 150,00 por mês(*) (incluso no 
valor limite mencionado) 

 

R$ 1.200,00 por mês (**) – não 
requer aprovação 

 

Acima de R$ 1200,00 por mês – é 
considerada exceção e requer 
aprovação adicional dos respectivos 
Diretores de RH e Finanças 

 

 

 

 

 

 

R$ 150,00 por mês (*) (incluso no 
valor limite mencionado) 

 
(*) O valor da lavagem de veículo está incluso no valor limite mensal estipulado por GCF Band. 
 
Caso seja necessário pagar a lavagem, em caráter de exceção, via Cartão de Crédito 
Corporativo, o valor apresentado para reembolso no CONCUR somado ao valor gasto no cartão 
combustível não deve ultrapassar o limite estipulado em política para a GCF Band no respectivo 
mês. 
 
(**) A liberação do valor será realizada no 1º dia do mês e o saldo remanescente no período 
não será acumulado para o mês seguinte. 
 

• No caso especifico de necessidade de aumento do valor mensal para um usuário em razão 
de demanda profissional, seu superior imediato deverá enviar previamente solicitação e 
justificativa de negócios por email à Área de Gestão de Frota  

 
2.3.2. Utilização de Pedágios e Estacionamentos 
 
2.3.2.1 Sistema “Sem Parar” – Pedágios e Estacionamentos 
 

• Todos os veículos da frota executiva (PGs 30 e acima) possuirão o sistema “SEM PARAR” e 
os veículos da frota comercial (até PG 26) somente por solicitação do funcionário, com 
aprovação e justificativa de negócios do superior imediato. 
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• É responsabilidade da área de Gestão de Frota o controle de todos os gastos, bem como o 
envio do rateio com os valores por centro de custo dos usuários para que a área Banks realize 
a contabilização mensal dos custos por Cia. 
 

• Caso o sistema “Sem Parar” seja utilizado indevidamente, é obrigatório o reembolso do valor 
para a Cia via sistema CONCUR, conforme procedimentos vigentes. 

 

Pedágios ou 
Estacionamentos 

FROTA COMERCIAL 

(FUNCTIONAL COMPANY CAR) – GCF 
Band até 26 

FROTA EXECUTIVA 

(EXECUTIVE COMPANY CAR) – GCF 
Band 30 e Acima 

Utilização do sistema 
“Sem Parar”  
 

Uso Permitido somente para 
situações relacionadas ao 
Negócio. 
 
Não permitida a utilização 
durante as férias, 
afastamentos e licenças 
médicas (maternidade, 
doenças ou acidentes, 
outros). (*) e finais de 
semana 
 

Uso Permitido para 
situações relacionadas ou 
não ao Negócio, inclusive 
durante fins de semana, 
férias, afastamentos e 
licenças médicas 
(maternidade, doenças ou 
acidentes, outros). 

 
(*) Como o SEM PARAR não pode ser desinstalado durante as férias, afastamentos e 
licenças, é total responsabilidade do empregado emitir mensalmente o Reembolso via 
sistema CONCUR, conforme procedimentos vigentes. 
 
2.3.2.2 Estacionamento via Sistema Concur 
 

 
Reembolso de 

estacionamentos quando 
o Sem Parar não for 
utilizado 

FROTA COMERCIAL 

(FUNCTIONAL COMPANY CAR) – GCF 
Band até 26 

FROTA EXECUTIVA 

(EXECUTIVE COMPANY CAR) – GCF 
Band 30 e Acima 

 
São elegíveis à utilização de 
estacionamento somente para 
situações relacionadas ao 
negócio e para a guarda noturna 
do veículo (nos casos em que 
não haja garagem disponível na 
residência do 
funcionário, válido inclusive em 
períodos de afastamentos, 
licença maternidade e 

férias). 

 

São elegíveis à utilização 
de estacionamento, 
inclusive em fins de 
semana, períodos de 
afastamentos (incluindo 
licença maternidade) e 
férias. 

 

• Para a guarda noturna dos veículos de usuários que não possuam garagem disponível na 
residência, não existe valor limite devido às diferenças de valores praticados em diferentes 
bairros e cidades do país. Entretando, as despesas de estacionamento para esse fim devem 
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ser aprovadas pelo superior imediato do usuário, mediante apresentação de Nota Fiscal no 
sistema CONCUR. 

 

• Não é permitida a utilização de estacionamentos com manobristas VIP´s ou semelhantes 
quando essas despesas forem ressarcidas pela J&J. Sendo esta a escolha do usuário, ele 
deve realizar o pagamento de forma particular. 

 
2.3.3 Manutenções  
 

• Os serviços de manutenção (inclui óleos e lubrificantes) são gerenciados pela Gestão de 
Frota da J&J e realizados através de concessionárias e oficinas credenciadas. 
 

• As manutenções para os veículos que estão dentro do prazo de garantia devem ser realizadas 
em concessionárias, com exceção de serviços de funilaria, que podem ser realizados em 
oficinas multimarcas. Para os veículos que estão fora de garantia, as manutenções podem 
ser realizadas em oficinas multimarcas. 

 

• Caso a manutenção do veículo dure mais  que 1 dia, o usuário poderá providenciar a locação 
de um veículo via Gestão de Frota, mediante aprovação de seu superior imediato e de acordo 
com a tabela de modelos definidos para sua GCF Band. 
 

• O usuário pode também utilizar meio de transporte alternativo como uber, e solicitar 
reembolso seguindo politicas de reembolso em vigor. 
 

• Caso o valor de reparo seja igual ou superior a 70% do valor do veículo (Tabela FIPE em 
vigor na data do orçamento), este será vendido como sucata para empresa homologada pela 
Área de Gestão de Frota com valor de até 5% da Tabela FIPE.  
 

• A Gestão de Frotas é responsável pelo processo desde o controle, análise e aprovação dos 
orçamentos emitidos pelas concessionárias e oficinas credenciadas, e posterior pagamento. 
O condutor não deve realizar nenhum pagamento diretamente nos locais agendados para 
realização das manutenções. 

 
2.3.4 Sinistros 
 
Na ocorrência de qualquer sinistro envolvendo o veículo da empresa, o empregado elegível é 
obrigado a notificar a Cia. em até 24 horas e a Gestão de Frota no ANEXO II.  
 
Para fins desta política, entende-se por sinistro qualquer evento que resulte em dano material ou 
físico. 
 
2.4. DIRETRIZES PARA MOVIMENTAÇÕES, PROMOÇÕES E DESLIGAMENTOS 
 
O veículo da frota é um ativo fixo do departamento que o adquiriu e de uso exclusivo do 
empregado elegível. Portanto, é responsabilidade do Gestor do  Departamento no qual o ativo 
está lotado: 
 

• Informar qualquer movimentação (promoção, transferência) para a Área de Gestão de Frota 
- via e-mail. 
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• Solicitar para área de Ativo Fixo (Finanças do GFS) a transferência do ativo fixo, caso o 
elegível mude de Centro de Custos, Departamento ou MRC levando o veículo, de acordo com 
a norma TV-POL-01396 - Transferência, Disponibilização e Venda de Ativos.  

 
Em caso de movimentaçãode em pregado, deve ser confirmada com o gestor a elegibilidade (TV-
POL-01490)  e o veículo alocado para a posição.   

 
2.4.1 Promoções e Transferências Nacionais 

 
Os critérios abaixo são válidos para todas as MRC’s no BRASIL. 
 
No caso de mudança de cargo, banda ou localidade, quando o empregado perder a condição de 
elegível a veículo da Frota, este terá direito à opção de compra, independentemente do tempo 
de uso ou da data de compra do veículo, sendo que o valor fixado para aquisição seguirá os 
critérios de proporcionalidade do tempo de uso e número de acidentes durante o período de 
utilização, para aplicação das Tabelas 1 e 2 da seção de Venda de Veículo.  

 
O empregado terá 30 dias para exercer a opção de compra a partir da data da movimentação na 
folha de pagamento. Após esta data, o veículo deve ser disponibilizado para o departamento de 
origem ou para a Área de Gestão de Frota. 
 
No caso de transferência (de centro de custo, MRC, Cia ou Localidade) sem mudança de cargo 
ou banda, quando o empregado permanecer elegível: 

 
A) Caso o veículo possua menos de 24 meses da data de compra, o veículo deve permanecer 
no departamento de origem ou deve ser entregue para a Área de Gestão de Frota. Neste caso, 
o empregado acumulará apenas o percentual da Tabela-2 (Acidentes), que será usufruído na 
opção de compra do veículo novo. 
O departamento contratante deve entregar um veículo ao empregado transferido (veículo já 
existente no ativo fixo do Departamento ou emitir um formulário aCAR para aquisição do novo 
veículo). 
 
OBS: Será permitido transferir um ativo fixo (veículo com menos de 24 meses da data de compra) 
entre Áreas/MRC’s/Cias se o departamento de Origem não necessitar do veículo (nos casos em 
que a vaga está congelada ou terá perfil/banda diferentes da original). 
 
B) Caso o veículo possua mais de 24 meses da data de compra, o empregado poderá transferir 
o veículo da Frota para a nova área se o departamento de origem concordar (somente se o 
departamento de origem tiver budget para adquirir um novo veículo). 
 
Se houver budget no departamento de origem: o veículo poderá ter seu ativo transferido para a 
nova área e serão transferidos automaticamente para o elegível os percentuais das Tabelas 1 e 
2, para serem usufruídos na opção futura de compra do mesmo veículo. O departamento de 
origem deve providenciar a compra do novo veículo. 
 
- Se não houver budget no departamento de origem: o veículo deve ser entregue/mantido no 
departamento de origem. Neste caso, o elegível acumulará apenas o percentual da Tabela-2 
(Acidentes), que será usufruído na opção de compra do veículo novo. O departamento 
contratante providenciar a compra do novo veículo. 
  
No caso de promoção de empregado, tornando-se elegível a outro tipo      de veículo: 
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C) O empregado deve permanecer com o veículo atual até que complete 24 meses da data da 
compra para ter direito ao novo modelo correspondente ao seu novo cargo e poder assim exercer 
a compra do veículo atual, aplicando o desconto proporcional definido nas Tabelas - 1 e 2, na 
seção de Venda de Veículos.  
- O tempo mínimo de utilização do veículo pelo empregado é de 12 meses, caso contrário ele 
não será elegível à compra do veículo; 
O novo veículo será assignado seguindo a seguinte ordem de prioridade: 
Veículo remanejado (veículo disponível no pool de frota) 
Veículo novo 
 
D) Caso o veículo possua mais de 24 meses da data de compra, o empregado pode 
imediatamente trocar para o veículo compativel com o novo cargo e comprar o veículo atual, 
aplicando o desconto proporcional definido na Tabela 1 e 2 em vigos no intem 2.5. 
- O tempo mínimo de utilização do veículo pelo empregado é de 12 meses, caso contrário ele 
não será elegível à compra do veículo; 
 
Independente do tempo do veículo, na hipótese da área não possuir “Capital Expenditures” 
disponivel para compra do novo veículo, o empregado   deve permanecer com o atual por maior 
prazo ainda que o veículo em uso esteja com 4 anos. Nesses casos, será garantido que  veículo 
em questão permaneça em perfeitas condições de uso e segurança. 
 
2.4.2 Desligamento do empregado elegível 
 
Se o desligamento for por iniciativa do empregado, este perde automaticamente o direito à opção 
de compra do veículo, independentemente do tempo de utilização do veículo e/ou do tempo de 
J&J.  
 
Se o desligamento for por iniciativa da Companhia, o empregado pode ter o direito à opção de 
compra do veículo: 

• Caso esteja em acordo com as normas “TV-POL-01414 -  Conduta /Profissional (Business 
Conduct)”,e a norma TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária) em vigor.  

• Caso exista viabilidade econômico-financeira da área envolvida.  
 
Uma vez respeitados os itens acima, a liberalidade deve ser aprovada pelo Diretor da Área e 
pelo Diretor de Recursos Humanos da MRC. Neste caso, a opção de compra seguirá os seguintes 
parâmetros: 

• Caso o veículo possua mais de 24 meses da data de compra, devendo ser aplicada a 
proporcionalidade definida nas Tabelas - 1 e 2, em vigor no item 2.5.  

• Caso o veículo possua menos de 24 meses da data da compra, o empregado não terá 
direito a compra do veículo. 

 
E caso o empregado esteja utilizando o veículo há pelo menos 12 meses completos. 
 
Respeitados os requisitos acima, a liberalidade de venda do veículo ao empregado deve ser 
aprovada pelo Diretor da Área e pelo Diretor de Recursos Humanos da MRC. 

 
2.4.3 Requisitos Para Veículos Reserva  
 
Compete à Área de Gestão de Frota gerenciar os veículos da Frota para todas as MRSs no Brasil 
e manter um inventário atualizado dos veículos em nome da Cia, identificando os veículos como: 
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• “ASSIGNADO” – em uso 

• “Aguardando novo elegível” (veículos disponivel para remanejamento) 

• “RESERVA” 

• “RESERVA”-PE (antigo nivel I)” (Veículos identificados como “Reserva-PE” devem ser 
blindados) 

• “PARA VENDA” 
 
Quando o empregado optar por não adquirir o veiculo ou perder o direito a opção de compra 
antes de completar 4 anos da data de compra (NF) OU 120.000 km, o veículo deve ser 
disponibilizado para área de Gestão de Frota. 

 
A cada 3 meses a Área de Gestão de Frota apresenta ao PEF da MRC a lista de veículos vencidos 
disponíveis para remanejamento/reserva para definição imediata se: 

• O veículo deve ser alocado para novas contratações ou novos elegiveis na MRC ou 

• O veículo deve ser alocado como RESERVA ou RESERVA-PE (veículos indicados como 
Reserva-PE” devem ser blindados) 

• O veículo deve ir para venda ou 

• Deve ser autorizada a venda fora do leilão, se o veículo tiver sofrido dano de monta,estiver 
batido ou com perda total. 

 
Compete à Área de Gestão de Frota manter no pool um número de veículos disponíveis para os 
usuários GCF Band 40 e acima, para situações em que o veículo titular estiver em manutenção, 
em casos de roubo e etc, (denominados veículos RESERVA e RESERVA-PE). 
 
Todo veículo Reserva que atingir 120.000 km deve ser disponibilizado “PARA VENDA” nos leilões 
promovidos para esse fim. 
 
2.5 VENDA DE VEÍCULO DA FROTA DA J&J 
 
Os veiculos da Frota podem ser substituidos (compra&venda) quando: 

• Completarem 4 anos da data de compra (NF) ou 120.000 Km; 

• Ocorrerem danos de monta; ou 

• Por parecer técnico negatico da Área de Gestão de Frota (com aprovação do 
respectivo Diretor), mesmo que não tenha sido ultrapassado o período de uso. 
 
A J&J se reserva o direito de manter o veículo com o seu usuário original por maior prazo, ainda 
que tenha atingido 4 anos ou 120.000 Km. Nesse caso, será garantido que o veículo em questão 
permanecerá em perfeitas condições de uso e segurança. Após esse prazo, o veículo deve ser 
substituido e o empregado elegível poderá exercer o seu direito de compra conforme definido 
neste item da política.  
 
Os veículos adquiridos no Brasil e em condições de substituição, de acordo com os critérios 
definidos acima, podem ser vendidos: 
1a. opção:  para o empregado-elegível das Cias J&J lotado no Brasil.   
2a. opção:  para terceiros, se houver danos de monta (perda total) ou 
                    por parecer técnico negativo da Área de Gestão de Frota. 
3a. opção:  via leilão, para os demais empregados (inclui trainees e estagiários). 
4a. opção:  para terceiros, se o veículo não tiver sido vendido no leilão. 
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A emissão da Nota Fiscal referente à venda do veículo é requisito obrigatório para que o 
Comprador do Veículo deoxe a Cia com o Veículo, sendo esta responsabilidade da Áreoa de 
Gestão de Frota. Esta solicitação deve ser feita para o DL-Emissão de NFe. 
 
O valor para o pagamento da taxa de tranferência (despachante) será informado pela Área de 
Gestão de Frota ao comprador do veiculo no decorrer do processo de venda do carro, bem como 
as etapas do processo (prazos, documentação necessária, etc.) para a realização da 
transferência para o endereço do comprador, uma vez que não exista um padrão definido pelo 
DETRAN. Cada Municipio trabalha de uma forma e o processo pode variar de acordo com a 
localidade para onde o carro será transferido. 
 
2.5.1 - 1a. opção:  Venda para o Empregado-Elegível das Cias J&J Lotado no Brasil  
 
Por liberalidade da J&J, será permitido ao último empregado-elegível do veículo da Frota a 
opção de compra ao término do período de uso do veículo, conforme regras abaixo: 
 

• O valor de venda do veículo para o último empregado-elegível terá como base para o cálculo 
a Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) vigente no período de 
recebimento do veículo novo, perda de elegibilidade ou desligamento, descontando-se o 
percentual da composição por “tempo de vida do veículo”, conforme Tabelas 1, e “prevenção 
de acidentes” conforme Tabela 2 em vigor. 

 

• Todas as despesas de manutenção preventiva efetuadas nos últimos três meses de uso do 
veículo devem ser pagas à vista à Cia. pelo empregado-elegível, exceto as despesas 
referentes aos itens de segurança como suspensão, freios, pneus e etc.Não é permitida 
aprovação por exceção nesse caso. 

 

• Caso o veículo não esteja cotado na tabela FIPE, o preço de venda deve ser a média das 
cotações obtidas em 3 concessionárias. 

 

• O último empregado-elegível que possuir veiculo blindado e ao final do período de utilização 
optar pela sua aquisição deve pagar o preço de mercado do veículo conforme Tabela FIPE 
com deságio de 20% em função da blindagem e abater os percentuais relativos de desconto 
por Utilização e Acidentes. 

 

• Os executivos de GCF Band 51 e acima, no momento da troca do veículo reserva blindado, 
por um novo, podem exercer o direito de compra do veículo atual conforme critérios e 
requisitos constantes desta política. 

 

• O último empregado-elegível optante pela compra deve efetuar o pagamento do veículo à Cia 
até 30 dias após o fechamento do valor de venda do veículo, sob pena de perda do direito de 
compra. 

 

• Os documentos do veículo são transferidos para o nome do último empregado-elegível 
somente após a confirmação do pagamento. 

 

• O valor para o pagamento da taxa de transferência (despachante) será informado pela Área 
de Gestão de Frota ao comprador do veículo no decorrer do processo de venda do carro, bem 
como as etapas do processo (prazos, documentação necessária, etc.)  
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Tabelas de Descontos 1 e 2 - aplicáveis para o empregado-elegível ao Veículo da Frota: 
 

 
TABELA – 1 
 
DESCONTO POR TEMPO DE VIDA DO VEÍCULO  
 
(não inclui o tempo de utilização de veículo reserva, veículo provisório ou veículo próprio) 
 
Obs.: O tempo de vida do veículo é contado a partir da data de compra que consta da Nota 
Fiscal. 
 

 
Desconto = 20% multiplicado pelo tempo de vida do veículo dividido por 48 meses  

 
Requisitos:  
 
- O veículo deve ter no mínimo 24 meses de vida para a comercialização; 
- O tempo mínimo de utilização do veículo pelo empregado é de 12 meses, caso contrário ele 
não será elegível à compra do veículo; 
- No desconto será calculada a proporcionalidade considerando os meses de vida do veículo até 
o limite de 48 meses, igual ao máximo de 20% de desconto. 
 

 
A tabela de descontos relacionadas ao Pragrama de SAFE FLEET encontra-se disponível na 
TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária. 

 
2.5.2 - 2a. Opção: Venda para Terceiros, se houver Danos de Monta (Perda Total) ou por 
Parecer Técnico Negativo da Área de Gestão de Frota 
 

Os veículos da Frota em que: 

• Ocorrerem danos de monta ou 

• Por parecer técnico negativo da área de Gestão de Frota, mesmo que não tenha sido 
ultrapassado o período de uso (48 meses), 
 

Devem ser vendidos para terceiros (no estado em que se encontram) pela área de Gestão de 
Frota da J&J assim que colocados à disposição desta, ou seja, assim que liberados pelo 
Departamento Jurídico e/ou Seguros (veículos envolvidos em acidentes). 
 
O terceiro interessado na compra do veículo deve efetuar o pagamento em até 2 dias úteis, por 
meio de TED ou depósito identificado, em conta corrente da Johnson & Johnson a ser 
informada pela Área de Gestão de Frota. 
 
2.5.3. - 3a. Opção: Venda Via Leilão, para os Demais Empregados (inclui Trainees e 
Estagiários) 
 
A J&J se reserva o direito de vender veículos em bom estado diretamente a terceiros, se houver 
necessidade de caixa, prazo de venda, ou por qualquer outro motivo relacionado ao negócio. 
Nesse caso é necessária a aprovação - por escrito - do Diretor de Finanças da MRC envolvida. 
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A venda de veículos para os demais empregados via leilão é uma liberalidade da J&J. 
 

O veículo que deve ser substituído (com pelo menos 48 meses da data de compra) e que não for 
adquirido pelo empregado-elegível, será vendido através de Leilão, no estado em que se 
encontrar, mediante concorrência entre empregados, trainees e estagiários (esse primeiro Leilão 
exclui participantes externos, conforme previsto no item 2 do Regulamento do Leilão). 

 
 A J&J reserva-se o direito de rejeitar as propostas apresentadas. Os critérios de lances mínimos 
devem ser de 30% (trinta) do valor da Tabela FIPE para todas as Cias J&J no Brasil. 

 
Caso os veículos não sejam vendidos no primeiro Leilão, compete à Área de Gestão de Frota 
solicitar à Diretoria de Finanças a permissão para um 2o. Edital de Leilão, em que será permitida 
a participação de terceiros (externos - pessoa física ou jurídica). Nesse caso, o pagamento de 
terceiros deve ser efetuado à vista. 

 
Compete à Gerência de Facilities-SP, a partir de informações fornecidas pela Área de Gestão de 
Frota, definir quantos leilões devem ocorrer no ano, evitando a permanência longa dos veículos 
nos estacionamentos internos ou externos. 
 
2.5.4. - 4a. Opção: Venda para Terceiros, se o Veículo não tiver sido Vendido no Leilão  
 
Existe a opção de venda para terceiros, se o veículo não tiver sido vendido no leilão de 
empregados (consultar o Regulamento do Leilão, item 4). 
 
Compete à área de Gestão de Frota da J&J operar a venda para terceiros dos veículos da Frota 
que não foram vendidos no Leilão. Esses veículos devem ser vendidos para terceiros no estado 
em que se encontrarem. 
 
O terceiro interessado na compra do veículo deve efetuar o pagamento em até 2 dias úteis, por 
meio de TED ou depósito identificado, em conta corrente da Johnson & Johnson a ser informada 
pela Área de Gestão de Frota. 

 
3. RESPONSABILIDADES: 
 
3.1. Superior Imediato do Empregado-Elegível (Usuário) 
 
É de sua competência: 
 
Certificar-se de que as despesas relacionadas aos veículos da J&J que estão sendo 
reembolsadas através do sistema CONCUR estejam de acordo com esta política. 
 
Anualmente acompanhar com Finanças da MRC o planejamento de “Capital Expenditures” para 
aquisição de novos veículos - ou troca - de acordo com as normas da Cia. 

 
É de sua responsabilidade checar se a Banda(*) do empregado elegivel (e/ou cargo (*) para os 
casos especificos de elegibilidade por cargo) está correta e atualizada evidenciando a 
elegibilidade de acordo com a Tabela em vigor, assim como local de trabalho do empregado. 
Estas informações cargo/banda devem estar disponíveis na folha de pagamento, não devendo 
ser antecipadas à elegibilidade. 
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Caso possua em sua equipe um motorista classificado como de Alto Risco, este deve 
acompanhar o plano de ação de melhoria conforme mencionado nesta política.  
 
(*) Em caso de dúvida quanto ao carg/banda, o Superior imediato do elegivel deve consultar a 
Área de Remuneração & Benefícios (Total Rewards) antes de emitir a aCar. 
 
Nos casos de demissão ou qualquer outra situação em que o empregado-elegível tenha que 
devolver o veículo para Cia., o superior imediato assume a responsabilidade de devolução do 
veículo. Também deve estar ciente de que receberá débitos em seu centro de custos referentes 
a todos os itens faltantes que contemplam o veículo (estepe, chave reserva,manual do 
proprietário, documento, etc). 
 
Compete ao superior imediato do elegível nas situações abaixo definidas: 

• Solicitar a devolução do veículo e do cartão combustivel conforme previsto nesta política 
(remanejamento, desligamento, etc) ou 

• Orientar o empregado que por liberalidade da J&J será permitido permanecer com o 
veiculo, devendo orientá-lo a se responsabilizar pelos gastos de utilização conforme 
previsto nesta política. 

 
3.2. Empregado Elegível (Usuário - Motorista) 
 
É de sua competência: 
 
Utilizar o veículo conforme descrito nesta politica. 

 
Devolver o veículo para a Área de Gestão de Frota nas situações previstas nesta norma. Para os 
veículos de fora de São Paulo, a Área de Gestão de Frota deve passar por escrito as instruções 
para a devolução. 
 
Informar à Gestão de Frota por e-mail sobre a eventual suspensão/cassação de sua CNH 
 
Não utilizar o veículo da Frota caso sua CNH esteja vencida/suspensa/cassada. 

 
Informar a Cia. por e-mail sobre quaisquer ocorrências/acidentes com o veículo sob sua 
responsabilidade. 
 
3.3. Finanças da BUF - Análise de Investimento da MRC Envolvida 
 
É de sua competência: 
 
Prever “Capital Expenditures” da área para vagas novas, promoções e substituições e considerar 
planejamento de compra por vencimento de prazo ou quilometragem conforme controles 
fornecidos pela Gestão de Frotas.  
 
Garantir o fluxo de aprovação correto no aCAR, conforme TV-POL-01846 - Requerimento de 
Apropriação - Planejamento e Aquisição de Ativo Fixo - Gestão de Capital Expenditures. 
 
3.4. Área de compras de materiais indiretos e serviços  
 
É de sua competência: 
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Realizar licitação de veículos da frota, até o valor máximo indicado na TV-POL-01490 - Política 
de Elegibilidade de Veículo da Frota J&J no Brasil, incluindo os equipamentos obrigatórios de 
segurança definidos na política TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária  em vigor. 

 
Disponibilizar os modelos de veículos que podem ser adquiridos, de acordo com o valor referência 
nas Tabelas de Elegibilidade em vigor. 
 
3.5. Centro de Atendimento CONCUR (Global Expense Report System) 
 
É de sua competência fornecer à Área de Gestão de Frota os formulários RD - Relatório de 
Despesa (Expense Report) dos 3 últimos meses para levantamento de despesas relativas aos 
veículos da frota, quando solicitado. 
 

3.6. Responsável pelo Programa SAFE FLEET 
 
É de sua competência fornecer à Área de Gestão de Frota – sempre que solicitado: 

• Histórico de acidentes evitáveis dos empregados elegíveis a veículos da frota. 

• Histórico atualizado de treinamentos realizados pelos empregados elegíveis a veículos da 
Frota. 

• Relatórios atualizadois de classificação HRD (High Risk Driver) sobre a lista de condutores 
 

3.7. Área de Gestão de Frotas 
 
É de sua competência: 
 
Gerenciar os veículos da Frota para todas as MRCs no Brasil e manter um inventário atualizado 
dos veículos em nome da Cia. 
 
Gerir a movimentação diária de veículos, remanejando veículos dentro dos prazos de utilização 
como veículos definitivos para usuários elegíveis. 
 
Operacionalizar a compra de veículos novos para os empregados elegíveis a veículos da frota.  

 
Manter as listas de compras por MRC atualizadas de acordo com a planilha de movimentações 
recebida mensalmente do RH. 
 
Controlar o pool de veículos reserva. 

 
Fornecer ao empregado elegível o documento do veículo, atualizado e devidamente regularizado. 

 
Informar à corretora de seguros da J&J sempre que houver aquisição ou venda de  veículos para 
inclusão ou exclusão na apólice contra terceiros.  
 
Fazer, em conjunto com o despachante, o controle do vencimento das CNHs e solicitar a 
regularização das CNHs vencidas. 

 
É de sua competência para a venda: 

      • Providenciar o cálculo do valor para venda e percentuais de descontos para o 
        empregado elegível (último usuário do veículo); 

      • Receber o veículo sinistrado e providenciar a venda para terceiros, caso apresentem 
        danos de monta (perda total); 
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      • Receber o veículo e providenciar o leilão para empregados ou para terceiros. 
 
É de sua competência, após aprovada a proposta de venda e envio dos documentos 
solicitados: 

     • Emitir o pedido da baixa do ativo fixo; 

     • Com a baixa aprovada, informar os dados bancários para o pagamento do veículo e 
        informar a área de seguros da baixa do ativo. 

     • Com o comprovante do pagamento identificado com o nome do usuário em mãos, 
       solicitar a NF de venda do ativo junto ao Departamento Fiscal da J&J; 

     • Após a emissão da NF de venda, providenciar a coleta das assinaturas para a 
       transferência do veículo; 

     • Encaminhar os documentos ao despachante para que prossiga com o processo 

• Operacionalizar a venda de veículos usados para os empregados elegíveis a veículos da 
frota e venda a terceiros (leilão), bem como efetuar pedido de baixa de Ativo Fixo(veículo 
vendido) de acordo com a TV-POL-01396. 
 

4. ANEXOS 
 

Formulários 

• Termos de conhecimento e Concordância ( Anexo I) 

• Comunicado de evento com veículo de frota (PROCACID) (Anexo II) 

• Edital de Leilão – Modelo (Anexo III) 

• Procedimento em casos de Sinistros (Anexo IV) 

• Procedimento de Compra de Veiculos (Anexo V) 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA 

 

Termo de Conhecimento e Concordância das Políticas e Diretrizes de Frota J&J 

Eu,   

WWID:  PG / Banda Salarial:   Placa do veículo Novo   

Modelo  Ano , declaro receber e utilizar o 

referido como instrumento de trabalho ou beneficio de acordo com a política Tabela de 

Elegibilidade (TV-POL-01490) em vigor.  
 

* Declaro estar ciente e autorizo a Cia  à descontar de meus vencimentos o valor relativo à(s) 
multas de trânsito, que forem atribuídas ao veiculo mencionado, mesmo que eu não concorde 
com a infração. Se necessário, irei recorrer junto ao órgão de trânsito competente. Caso o recurso 
não tenha sido julgado até a data de vencimento da multa em questão, esta deverá ser 
descontada de meus vencimentos do mesmo modo. Se posteriormente o recurso for  julgado e 
deferido, em posse de tal documento que valide a informação, solicitarei restituição do valor 
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descontado ao órgão competente. 
* Declaro, também,  estar ciente dos critérios da política TV-POL-01501 Veículo da Frota J&J – 
Utilização, Compra & Venda que se referem a utilização do veiculo, Cartão Combustivel, Sem 
Parar, Estacionamentos e Manutenção, assumindo a responsabilidade pelos eventos a que der 
causa. Além disso, estou ciente que o veiculo da Frota só poderá ser utilizado por conjuge. 

* Declaro, finalmente, estar recebendo o veículo no padrão de aquisição conforme modelo 
definido, sendo responsável pela devolução sem nenhuma alteração e em bom estado. 
 

POLÍTICAS RELACIONADAS A FROTA DE VEÍCULOS DA J&J 

• TV-POL-01490  Tabela de Elegibilidade - Veículo da Frota J&J no Brasil 

• TV-POL-01769 Blindagem de Veículos da Frota da J&J 

• TV-POL-01501 Utilização de Veículo da Frota 

• TV-POL-01694 Gestão de Motoristas J&J 

• TV-POL-01532 Política de Segurança Viária  

• TV-POL-014911 Viagens e Despesas Reembolsáveis a Serviço da Cia. no Sistema Concur. 
 

Data:  
 
Assinatura: 
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ANEXO II - COMUNICADO DE EVENTO COM VEÍCULO DA FROTA DA COMPANHIA 

(PROCACID) 
 
ANEXO III -  EDITAL LEILÃO - LEILÃO DE VEÍCULOS DA FROTA N° XX/XXXX 
 
REGULAMENTO 
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Edital de Leilão de Frota Johnson & Johnson Brasil exclusivo para colaboradores. 
 
1. CLÁUSULAS EXCEPCIONAIS: 
1.1. Os veículos SERÃO VENDIDOS NO ESTADO E CONSERVAÇÃO EM QUE SE 
ENCONTRAM, SEM GARANTIA, assumindo o(a) arrematante vencedor todo e qualquer ônus 
referente ao Bem, inclusive quanto a motor e câmbio quer sejam ou não originais de fábrica, 
isentando a Johnson & Johnson Brasil de responsabilidades por quaisquer defeitos, vícios 
ocultos; ou não possibilidade de aproveitamento do Veículo, não aceitando o Vendedor 
reclamações ou desistência posterior após a arrematação do Bem em Leilão, por meio da 
emissão da nota fiscal.  
1.2 - A descrição e a imagem do Bem disponibilizadas no Site são meramente ilustrativas para 
demonstrar o estado estético do veículo, não servindo como parâmetro para demonstrar o real 
estado de técnico e estrutural do Bem. O Check list é somente uma ferramenta para indicar os 
defeitos visíveis do veículo ou inserir algum comentário que seja pertinente.  
2. PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. 
2.1 O colaborador, cadastrado como pessoa física que participar do evento na condição de 
comprador, tal como definido nos TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE, se obriga a 
observar as condições definidas especialmente para este evento. 
2.2 – O cadastro para participação do evento on-line exclusivo para colaboradores Johnson & 
Johnson Brasil é responsabilidade do colaborador(a) interessado(a), cabendo ao interessado 
efetuar seu cadastro. Será autorizada a participação dos colaboradores que pertencem ao quadro 
de funcionários ativos da Johnson & Johnson Brasil no período de realização do leilão, sendo 
funcionários, estagiários e trainees da Johnson & Johnson Brasil. 
2.2.1 - É expressamente proibida a participação de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 
parentes de funcionários, ou agencias de veículos, ainda que representados indiretamente por 
funcionários estagiários e trainees. 
2.2.2 - É expressamente proibida a participação no leilão com o objetivo de revender o veículo 
para agências de veículos ou terceiros. O arrematante deve permanecer com o veículo no mínimo 
6 meses antes de comercializa-lo.  
2.3 – Só será autorizado a participação do colaborador que efetuar o cadastro de forma correta, 
sendo obrigatório o registro do e-mail corporativo Johnson & Johnson Brasil além de registrar 
Nome completo e CPF no ato do cadastro.  
2.4 Para efetivar o cadastro, acesse www.autorola.com.br, localize o botão “novo usuário”, 
preencha as informações exigidas na página de cadastro de forma correta (vide item 2.3) e 
aguarde a liberação. 
2.5 – Todo cadastro será encaminhado automaticamente para o setor de liberação de usuários 
da Autorola Brasil, onde será efetuado a conferência das informações preenchidas no cadastro 
junto ao banco de Dados fornecidos pela Johnson e Johnson Brasil a fim de se confirmar que o 
colaborador cadastrado está elegível a participar, a liberação pode ocorrer em no máximo 24h 
após o cadastro e será concluída a liberação caso o cadastro contenha as informações corretas 
exigidas no item 2.3, quando o usuário é liberado é enviado um e-mail automático informando 
que o cadastro está apto a participar dos eventos on-line exclusivos para colaboradores Johnson 
& Johnson Brasil. 
2.6 – O cadastro efetuado na plataforma www.autorola.com.br para aquisição dos veículos da 
Johnson & Johnson Brasil, tais como senha e nome de usuário para acesso aos eventos online 
é intrasferível, sendo vedado o compartilhamento de senhas e demais dados de acesso. Caso 
seja encontrado ações suspeitas, será investigado podendo haver sanções ao usuário 
cadastrado, que pode variar conforme gravidade da ação. 
2.7 – O evento online terá duração de 72h, período qual onde todos os veículos estarão 
disponíveis exclusivamente para colaboradores e funcionários Johnson & Johnson Brasil. 

Number: TV-POL-01501  Version: 4.0  Status: Effective  Effective Date: 05 Jan 2021 (EST)

This copy of the document was generated on 05 Jan 2021               Page 28 of 36
Confidential

This copy of the document was generated on 06 Jan 2021 (EST).



2.8 – Todos os dados cadastrados são protegidos nos termos da Lei nº 13.709, referente a 
proteção de dados digitais. 
3. VALIDAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
3.1 - Todos as propostas ou ofertas são vinculados ao seu autor. O veículo ofertado será vendido 
para o colaborador que registrar a maior oferta desde que se respeite todas as regras de 
participação do evento on-line, toda oferta enviada será enviada a Johnson & Johnson Brasil, que 
analisará se o colaborador ganhador está apto a adquirir o veículo. As ofertas dos interessados 
na aquisição do veículo podem ser informadas somente de forma on-line e após efetuar login na 
plataforma, seleção do veículo desejado e aceite dos termos e condições. 
3.2 – Os colaboradores interessados poderão escolher no máximo 03 (três) veículos podendo 
efetuar uma oferta em cada veículo, ou seja, é permitido que o colaborador escolha 03 (três) 
veículos e enviar apenas 01 (um) lance/oferta por veículo, caso o colaborador efetive mais de 
uma oferta no mesmo veículo ou envie ofertas em mais de três veículos, todos os lances do 
colaborador serão rejeitados. Caso queira retirar oferta será possível, contudo não eliminará a 
oferta feita para fins de contagem de no máximo 3 (três). 
3.2.1 – A quantidade de veículos a ser arrematada está limitada a (1) um veículo por interessado. 
Caso o interessado possua lance vencedor em mais de um veículo, deverá optar por apenas um 
dos veículos. O veículo não considerado nesta escolha será repassado ao interessado com 2º 
maior lance.  
3.2.2 – O processo será auditado pela Johnson & Johnson a fim de assegurar o cumprimento das 
normas estabelecidas. 
3.2.3 – Caso seja identificada qualquer conduta ou manobra que desrespeite ou tente 
desrespeitar este regulamento, a pessoa que fez o lance não poderá participar de outros leilões 
de venda do veículo da Cia, podendo inclusive sofrer outras punições por ser considerado tal ato 
como não cumprimento da Politica de Conduta da Johnson&Johnson, sendo ainda o lance se 
vencedor desqualificado. 
3.2.4 – Em quaisquer casos de desclassificação das propostas, o direito do arremate do veículo 
passará para o 2º colocado e assim sucessivamente.  
3.3 – Veículo(s) não vendido(s) seja por falta de oferta/lance, venda cancelada ou quaisquer 
outro(s) motivo(s) que impeçam a venda do bem no primeiro evento, serão destinados conforme 
prevê política TV-POL-01501. 
4. MOEDA, REGIME FISCAL, TRIBUTÁRIO E TAXAS. 
4.1 - As ofertas serão feitas em moeda nacional. As transações seguirão o regime fiscal e 
tributário aplicável ao evento. Todos os valores de oferta serão em moeda nacional brasileira 
(Real). Não há taxas para colaboradores Johnson & Johnson Brasil. 
4.2 – Conforme item 5.5 e 5.6 a Johnson & Johnson Brasil juntamente com a equipe ALD 
Automotive responsável pela gestão de frotas se responsabilizará pelo processo de faturamento 
que ocorrerá via emissão de Nota Fiscal da Johnson & Johnson Brasil para colaborador mediante 
pagamento via depósito bancário para Johnson & Johnson Brasil e processo de transferência 
juntamente com órgãos envolvidos e despachante homologado pela Johnson & Johnson, sendo 
os custos de transferência de responsabilidade do comprador. Não haverá exceções para 
utilização de despachante indicado pelo arrematante ou em caso do arrematante solicitar por 
conta própria a transferência junto aos Órgãos competentes.  Os dados bancários para 
pagamento serão informados ao comprador seguindo dados da entidade legal Johnson & 
Johnson Brasil e MRC proprietária do veículo.  O prazo final para transferência é estimado em 30 
dias úteis atrelado aos prazos vigentes dos Órgãos envolvidos. 
5. PROCESSO DE VENDA. 
5.1 – 48h ou em até dois dias que antecedem o evento on-line, será enviado um comunicado 
interno por parte de Johnson & Johnson Brasil, convidando todos os colaboradores a participar 
do evento on-line exclusivo para colaboradores Johnson & Johnson Brasil. 
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5.2 - Os colaboradores que se registrarem na plataforma www.autorola.com.br poderão receber 
e-mails inerentes aos eventos on-line, contendo informações sobre o evento e os veículos 
disponibilizados, como alertas, avisos, comunicado de compra, de cancelamento entre outros. 
5.3 – A modalidade do evento é “Envie sua oferta”, sendo assim o colaborador poderá efetivar 
normalmente seu lance/oferta, porém não vislumbrará a oferta de outros interessados, o veículo 
será vendido para quem oferecer o maior valor. Caso dois ou mais colaboradores efetivem ofertas 
de valores iguais (Caso ofereçam o mesmo valor) no mesmo veículo, o critério de desempate 
neste caso, será o tempo de trabalho na  Johnson e Johnson Brasil, sendo o veículo vendido para 
o colaborador mais antigo. Caso o interessado tenha trabalhado em mais de uma Cia do Grupo 
J&J será considerado todo período independentemente da companhia que tenha trabalhado.  
5.4 – Todos os veículos presentes no Evento Exclusivo para Colaboradores Jonhson & Johnson 
tem como referência de preço a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), 
estando definido que todo veículo terá seu valor mínimo de venda com base no valor Fipe, 
correspondendo a 30% (trinta porcento) do valor referente a Fipe do modelo), o valor mínimo de 
cada veículo está detalhado no campo “Orientações e Observações” presente no anúncio de 
todos os veículos.  
5.5 – O pagamento do veículo será efetuado via  transferência na conta especificada e informada 
pela equipe ALD Automotive responsável pela gestão de frotas da Johnson & Johnson Brasil em 
até 02 (dois) dias uteis após o encerramento do evento e consequente aprovação. Logo que o 
colaborador receber a confirmação de compra do veículo juntamente com os dados de 
pagamento, o ganhador terá até dois dias úteis para concluir o pagamento, caso contrário a venda 
será cancelada. 
5.5.1 -  Após o pagamento o arrematante não terá direito de desistir da compra do veículo. 
5.6 – A Johnson & Johnson por meio da ALD Automotive efetivará a transferência de propriedade 
do veículo para o colaborador arrematante em até 30 (trinta) dias úteis associado ao prazo dos 
órgãos competentes, as taxas inerentes ao processo de transferência de titularidade do veículo 
são de responsabilidade do colaborador comprador do bem, vide clausula 4.2.       
6. CONFIRMAÇÃO DA VENDA. 
6.1 - Ao final do Evento, o licitante que deu a oferta mais alta obterá o veículo. Todavia, é 
assegurado ao vendedor o direito de não realizar a venda por decisão própria, não questionável 
ou negociável. 
6.2 – A aprovação ou recusa das ofertas recebidas será efetuada pela equipe da Johnson & 
Johnson Brasil através da ALD Automotive dentro do prazo de no máximo 48h úteis ou 02 (dois) 
dias úteis após encerramento do evento, sendo a Johnson & Johnson Brasil responsável pela 
análise, aprovação ou recusa das ofertas e cabendo a ALD Automotive comunicar o resultado 
aos colaboradores participantes.  
6.3 – Liberação de retirada dos veículos se dará em até 30 dias úteis após confirmação do 
pagamento na conta especificada pela equipe Johnson & Johnson Brasil através dos gestores de 
frotas ALD Automotive. 
6.4 – Será autorizada somente a aquisição de um veículo por colaborador. 
6.5 – O colaborador que concluir a compra de um veículo ficará inelegível por 6 (seis) meses, 
período qual o colaborador não poderá adquirir nenhum outro veículo através do evento exclusivo 
para colaboradores Johnson & Johnson Brasil.  
6.5 – Caso o colaborador desrespeite as regras de participação do evento ou o colaborador 
arrematante desista da compra e/ou solicite o cancelamento da aquisição sem justificativa 
plausível está sujeito a penalidades, como bloqueio temporário aos eventos online exclusivo para 
colaboradores Johnson & Johnson Brasil.  
7. LIBERAÇÃO E RETIRADA DO VEÍCULO.  
7.1 - Em geral, em até 30 dias úteis após o recebimento do pagamento na conta do detentor do 
veículo bem como custos de transferência, será autorizada a retirada do veículo e informado 
endereço de retirada na cidade de São Paulo no Complexo JK situado na Vila Olimpia. Será 
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expedido um documento/autorização oficial sem o qual não será autorizada a retirada do veículo. 
O veículo deverá ser retirado pelo adquirente em até 02 (dois) dias após o recebimento da 
liberação de retirada. Em caso de pagamento ou retirada atrasada o colaborador poderá perder 
o direito da aquisição do veículo (TV-POL-01501).  
7.1.1 – A entrega física ocorrerá mediante apresentação do documento de retirada e Termo de 
Responsabilidade Civil com firma reconhecida em cartório. Caso a retirada do veículo não possa 
ser realizada pessoalmente ou o veículo apresentar impossibilidade de locomoção, o arrematante 
deverá contratar serviço de transporte; guincho, sendo os custos pagos pelo arrematante. 
8. INSPEÇÃO DO VEÍCULO. 
8.1 - O veículo é vendido no estado em que se encontra. Qualquer dúvida sobre descrição dos 
veículos, incluindo avarias e demais itens acerca dos veículos, devem ser sanadas antes do 
término do evento. Quando da retirada o veículo deve ser inspecionado pelo adquirente. Se a 
condição do veículo não corresponder à descrição indicada no anúncio, o veículo não deve ser 
retirado. Todos os problemas relacionados à condição do veículo devem ser escritos no 
documento de liberação e confirmados pela equipe responsável pelo armazenamento do veículo. 
A retirada do veículo poderá resultar na recusa de qualquer reclamação feita posterior. 
8.2 – Não será permitida visitação física aos veículos disponibilizados nos eventos online 
exclusivos para colaboradores Johnson & Johnson, toda informação sobre o veículo deve ser 
extraída do anúncio, em caso de dúvidas sobre o veículo entre em contato com a anunciante que 
é a Autorola Brasil, pelo Tel: 11 2985-9141. 
8.3 – As fotografias e danos expostos nos anúncios se referem a condição estética do veículo, 
não abrangendo análise da parte mecânica, estrutural e técnica do veículo. 
9. DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. 
9.1 - Quanto aos documentos, manual e chave reserva, tais itens serão entregues juntamente 
com o veículo (verificar disponibilidade destes itens no anúncio). Os documentos de transferência 
serão entregues em até 30 dias úteis após a confirmação de pagamento. 
10. SOBRE A REGULARIDADE DA SITUAÇÃO DO VEÍCULO. 
10.1 - Em cumprimento à Lei nº 13.111/15, o vendedor informa que o veículo se encontra em 
situação regular junto às autoridades policiais, de trânsito e fazendárias das unidades de 
Federação, bem como se compromete a arcar com eventuais lançamentos realizados até o 
momento da entrega efetiva do veículo.  
11. A AUTOROLA INTERMEDIARIA DE VENDAS ONLINE LTDA não tem qualquer obrigação 
legal em relação ao veículo vendido, incluindo todo e qualquer custo relativo a multas e taxas 
atrasadas, além de assuntos relacionados à documentação, assim como o estado em que se 
encontra o veículo. Tais obrigações cabem exclusivamente ao vendedor e antigo proprietário do 
veículo. 
12. Questões advindas do presente termo serão resolvidas na Capital do Estado de São Paulo, 
aplicando-se a legislação brasileira. O presente termo é complementar aos TERMOS E 
CONDIÇÕES DE USO DO SITE DA AUTOROLA BRASIL. 
 
ANEXO IV- PROCEDIMENTO EM CASO DE SINISTROS 
 

Em caso de acidente que envolva veículos da Frota da J&J, as seguintes providências 
devem ser tomadas pelo empregado elegível : 
 
1. Fotografar o local do acidente e os veículos acidentados; 
2. Entrar em contato com a empresa de gestão de frota para comunicar a ocorrência 
3. Preencher o formulário COMUNICADO DE EVENTO COM VEÍCULO DA COMPANHIA 

(Procacid); 
4.   Providenciar o Boletim de Ocorrência; 
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5.   Comunicar o fato em até 24 horas por email para o endereço de email fornecido pela empresa 
de gestão de frota; 
 
Além dos procedimentos acima, o empregado elegível deve seguir os passos abaixo, de acordo 
com a situação descrita: 
 
a) Sinistro envolvendo veículos de terceiros, quando o condutor J&J ou o cônjuge é 
responsável pelo sinistro 
 

• Prestar socorro; 

• Não realizar nenhum acordo informal com os envolvidos no local do acidente; 

• Acionar a seguradora da J&J e informar o número de sinistro ao condutor terceiro 
para que este realize o reparo do seu veículo; 

• Caso o veículo J&J precise ser removido, informar a empresa de gestão da frota dessa 
necessidade 

• Efetuar o reparo do veículo da frota da J&J via empresa de gestão da frota 
 

b) Sinistro envolvendo veículos de terceiros, quando o terceiro é responsável pelo sinistro 
 

• Prestar socorro; 

• Não realizar nenhum acordo informal com os envolvidos no local do acidente; 

• Verificar se o terceiro se responsabilizará pelo reparo do veículo da J&J e, em caso 
positivo, seguir as orientações do terceiro para consertar o veículo da frota.  

• Caso o terceiro se recuse a arcar com o reparo do veículo da Frota, a J&J poderá acioná-
lo judicialmente. Nessa situação, a J&J assumirá as despesas de reparo do veículo da 
frota e a área jurídica decidirá pela viabilidade ou não da ação. 

• Caso o veículo J&J precise ser removido, informar a empresa de gestão da frota dessa 
necessidade. 

• Caso o veículo do terceiro precise ser removido, acionar a seguradora da J&J. 
 

c) Sinistro sem envolvimento de terceiros 
 

• Caso o veículo J&J precise ser removido, informar a empresa de gestão da frota dessa 
necessidade. 
 

d) Roubo de veículos da J&J 
 

• Aguardar o prazo mínimo de 30 dias para iniciar os processos de compra de um 
novo veículo (prazo definido para aguardar uma possível localização do veículo 
pelas autoridades competentes). 
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ANEXO V – PROCEDIMENTO DE COMPRA DE VEÍCULOS  
 
O procedimento é aplicável conforme item 2.1 desta Política. 
 

a) Criação Acar e validação capex para compra :  
 
Gestão de Frotas é responsável pelo procedimento de criação de Acar por MRC no sistema JnJ.  
Os aprovadores registrados no sistema JnJ são definidos pelos responsáveis financeiros da 
respectiva MRC. 
 

Este procedimento aplica-se a todas as MRC mencionadas nesta Politica, com exceção : 

 
1) MRCs Manufatura MRC 3182 – Medical e MRC 3171 – Johnson & Johnson :  nas quais o 

usuário do veículo é responsável por criar a aCAR individual.  
2) MRC MRC 3158 – Surgical Vision  : processo conduzido pelo responsável financeiro da 

MRC. 
 

b) Comunicação e formalização de processo com empregado elegível : 
 
b.1 Gestão de Frotas planeja e executa as compras com base em relatórios e controles. 
 
O processo de compra de veículos para atendimento de vagas novas e promoções é baseado 
em relatório fornecido mensalmente pela área de GS, no qual constam as movimentações e 
contratações por MRC, com respectivos GCF Band. 
 
O processo de compra de veículos para substituição por vencimento (prazo 4 anos) é baseado 
em controle realizado pela Gestão de Frotas iniciado na data compra (nota fiscal de cada veículo), 
e por atingimento 120.000km é realizado com base controle da Gestão de Frotas das informações 
fornecidas pelos condutores no aplicativo de Gestao de Frotas e no ato do abastecimento 
utilizando cartão combustível. 
 
b.2 Gestão de frotas envia mail ao empregado elegível, informando o início do processo de 
compra e informando o portfólio de veículos definido para a GCF Band. 
 
O empregado deve responder formalizando sua escolha.  
 

c) Criação Pedido de compras Ariba :  
 
Gestão de Frotas é responsável pelo procedimento de criação de pedido de compras de veículos 
no sistema Ariba. 
O respomsável Financeiro pela MRC é aprovador no sistema. 
 

d) Processo entrega veículo ao empregado elegível : 
Gestão de Frotas operacionaliza por meio de fornecedores e concessionárias a logística, 
emplacamento e agendamento de entrega ao condutor na cidade de trabalho do mesmo. 
Gestão de Frotas é responsável por comunicar as etapas do processo e prazos. 
Este planejamento é considerado a partir da aprovação capex por Finanças da MRC. 
 
5. PERGUNTAS & RESPOSTAS 
N/A 
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6. NORMAS RELACIONADAS 

 
https://truvaultviewer.jnj.com/general 
Note: Please click here to launch the trū VAULT Viewer if the Google Chrome link above does not work. 

• Se desejar utilizar o Código do Docspace na pesquisa (ex: DS-POL-7) use o campo use o 
campo  Legacy Document Number na lateral esquerda para pesquisa no Truvault. 

• Se desejar utilizar o Código do TRUVAULT na pesquisa (ex: TV-POL-01723) use o campo use o 

campo Document Number na lateral esquerda para pesquisa no truvault 

 

TV-POL-01396 ex DS-POL-57 - Transferência, Disponibilização e Venda de Ativos. 

TV-POL-01411 ex DS-POL-346 - Viagens e Despesas Reembolsáveis a Serviço da Cia. no 

Sistema CONCUR 

TV-POL-01414 ex DS-POL-13 - Conduta Profissional (Business Conduct) 

TV-POL-01475 ex DS-POL-257 - Ações Corretivas e Disciplinares/ Corrective and Disciplinary 

Action 

TV-POL-01490 ex DS-POL-112 Política de Elegibilidade do Veículo da Frota J&J Brasil 

TV-POL-01508 ex DS-POL-207 - Ambiente de Trabalho Livre de Bebidas Alcoólicas e Drogas  

TV-POL-01532 ex DS-POL-128 – Política de Segurança Viária 

TV-POL-01694 ex DS-POL-115 - Gestão de Motoristas J&J 

TV-POL-01769 ex DS-POL-113 - Blindagem de Veículos da Frota 

TV-POL-01846 ex DS-POL-54 - Requerimento de Apropriação - Planejamento e Aquisição de 

Ativo Fixo - Administração de Capital Expenditures 

TV-POL-01912 ex DS-POL-224 - Licenças Remuneradas (Paid Leaves) 

TV-POL-02016 - Código de Conduta de SAFE FLEET 

 

 

7. TREINAMENTO REQUERIDO 

 
É obrigatório a treinamento do tipo “LI e ENTENDI” desta norma no Sistema SUMMIT para: 
( x ) DL-FACILITIES 
( x ) DL-ADM DE FROTAS (*) 
( x ) DL-GSF (ativo Fixo) 
( x ) DL-BURH e Total Rewards 
( x ) DL-PROCUREMENT 
( x ) Diretores de Recursos Humanos e de Finanças da MRC 
 
assegurando que os mesmos, assim como as áreas envolvidas na operacionalização desta 
norma, estejam cientes da nova versão e capacitadas para desempenhar suas tarefas e 
exercer suas responsabilidades nela definida. 
 
(*) Adm de frotas deve indicar lista de email dos usuários – motoristas de veículos da Frota. 

 

***FIM DO DOCUMENTO*** 
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Document Revision History 

Version 

Number 
Section Description of Change 

4.0 Alteraçôes nos itens 2.2.1 + 2.2.2.1 + 

2.2.4.3/4/5.1 + 2.5.1 Tabela 2 + Anexo 3 

Os textos na cor azul representam a 

atualização em relação à versão 

anterior. 

3.0 Alteraçôes nos itens 2.1 + 2.2.1/4/ + 

2.3.1. + 3.1/2/3/5/7 + Anexos I, II IV e V 

Os textos na cor azul representam a 

atualização em relação à versão 

anterior. 

2.0 Estrutura nova pois unificou a POL-111, 

116 e 117 + 

Alteração de conteúdo dos itens 2.1.1.+ 

2.2.2.+ 2.2.4.+ 2.2.5.+ 2.2.6. + 2.2.8.+ 

2.3. + 2.3.1/2/3 + 

Exclusão da responsabilidade 
do HRBP = Human Resources 
Business Partner ou Recursos 
Humanos do Negócio 

Os textos na cor azul representam a 

atualização em relação à versão 

anterior. 

Esta versão cancela as politicas 

- DS-POL-111 - Compra de Veículos 

da Frota da J&J 

- DS-POL-116 - Substituição e 

Venda de Veiculo da Frota da J&J 

- DS-POL-117 - Cartão Combustível 

(Ticket Car) - Veículos da Frota J&J 

no Brasil 

1.0 Todas Migração da norma do Lotus Notes 

para o docspace (antiga FAC002)-  

Esta publicação cancela a versão 35 

da SU306- Compra e Venda de 

Veículo da Frota - publicada em 

28/06/2010 com alcance para todas 

as Cias J&J Brasil - Resp. Dir.s RH.  
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