
As seguintes politicas 

se aplicam a todos os 

colaboradores e 

empresas de J&J onde 

se incluem.

A todos que 

conduzem um 

veiculo da 

companhia.

Condutores 

autorizados 

conjuge e 

profissionais)

A todos que 

conduzem seu 

próprio veiculo como 

parte habitual do seu 

trabalho.



Elegibilidade e exigência para autorização

Cônjuge do condutor (a) –

Dependente cadastrado no RH

Requisitos Mínimos

• Concordar com as políticas locais 

de Safe Fleet;

• Cadastro no sistema de RH J&J;

• Envio anual do histórico de pontos 

da habilitação;

• Habilitação Válida aprovada por 

Safe Fleet;

• Idade superior a 21 anos;

• Residir na mesma residência;

• Completar o treinamento de Safe 

Fleet;

• Não ser classificado como HRD 

(Condutor de Alto Risco)

Precisa que algum 

familiar ou motorista 

seja condutor 

autorizado ? 

Informe-se:
TV-POL-01532 Política 

Global de Segurança Viária
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Quem pode ser um condutor 

autorizado?

                                       

Motoristas profissionais –

Contratação não eventual

                                             

                                             

https://truvaultviewer.jnj.com/DocumentRender.aspx?Id=263564:2.0&Repository=TV


f) Os condutores devem reportar 
dentro das 24 horas de ocorrência, 
todos os incidentes, acidentes 
roubos ou infrações policiais de 
transito e realizar todos os 
procedimentos correspondentes 
para a correta comunicação.
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Cônjuge
Lembre-se da limitação do uso definida pela
TV-POL-01501:
GCF Bands 22 a 26: Uso eventual e esporádico
GCF 30 e acima: Utilização contínua

Condutores HRD devem cumprir o
treinamento e não poderão conduzir veículos
J&J por 6 meses

Elegibilidade e exigência aos Condutores

Preencha o formulário 

PROCACID, inclua BO, 

fotos, etc. e envie para: 

safefleetbr@its.jnj.com

sfbrasil@cepadc.com

Motoristas Profissionais
Cumprir TV-POL-01694
Contratação não pode ser eventual
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Perguntas e Respostas

Quais pessoas podem dirigir o veículo da frota J&J além do condutor elegível da frota?
Somente condutor autorizado

Há exceções para autorizar outras pessoas a dirigir o veículo da frota J&J?
Não há exceções, a responsabilidade em relação a quaisquer ocorrências com condutores não autorizados pela J&J
podem ser atribuídas ao condutor elegível da frota incluindo-se questões financeiras, civis, criminais e ações disciplinares
definidas na TV-POL-01475 – AÇÕES CORRETIVAS E DISCIPLINARES.

O que ocorre se um condutor não autorizado se envolver em acidente ou incidente?

A responsabilidade financeira, civil e criminal será do condutor elegível da frota J&J podendo restringir serviços disponibilizados

pela apólice de seguros limitada ao condutor elegível J&J.
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Quiz 1 10

Muito Obrigado!

Por favor nos escreva como Podemos melhorar

Houve alguma duvida ou recomendação?

Envie um e mail a:

safefleetbr@its.jnj.com

Mais informações sobre Condutores Autorizados podem ser encontradas 
acessando a TV-POL-01532 - Política de Segurança Viária no TruVault
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