
 

REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
 

24 de junho de 2015 – 10 horas 

Ministério dos Transportes 

Brasília 
 



APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

• 9 representantes do Governo – Ministério dos Transportes 
• 11 representantes dos Caminhoneiros 
• 6  representantes dos Transportadores  
• 6  representantes dos Embarcadores, sendo: 

 Luis Baldez – ANUT 
 Roberto Queiroga - ACEBRA 
 Wagner Cardoso - CNI 
 Luiz Fayet - CNA 
 Edeon Ferreira - APROSOJA 
 Marcílio Caron - IBA 



ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE REIVINDICAÇÕES 

O Ministério dos Transportes apresentou um quadro 
comparativo entre as medidas reivindicadas pelos Caminhoneiros 
e os atendimentos de cada pleito. 
  
A renegociação das dívidas foi a mais criticada por não ter sido 
ainda resolvida pelo Governo. 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
INFORMES ADMINISTRATIVOS 

Todas as reuniões serão gravadas e disponibilizadas aos 
membros do Fórum. 
  
Reuniões mensais a serem realizadas na última quarta-feira 
de cada mês, em Brasília. 
  
Haverá controle de tempo para equilibrar a participação de 
todos. 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
APRESENTAÇÃO DA PAUTA COMPLETA 

Relação dos assuntos considerados prioritários para cada segmento: 
Autônomos, Transportadores e Embarcadores (Anexo 1) 
  
Os Embarcadores apresentaram um documento que define seu 
Posicionamento contendo propostas de ajustes ao Regimento 
Interno, bem como lista de assuntos considerados adequados aos 
objetivos do Fórum (Anexo 2) 
 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
DEFINIÇÃO DOS 3 ASSUNTOS PRIORITÁRIOS PARA CADA GRUPO 

Grupo 1 - AUTÔNOMOS: Renegociação das Dívidas dos transportadores 
autônomos de cargas modalidade Pró-Caminhoneiro e PSI FINAME até R$ 
2.4000.000,00. 
  
Grupo 2 - TRANSPORTADORES: Infraestrutura para cumprimento da Lei nº 
13.103/15 com relação a pontos de parada nas rodovias nacionais. 
  
Grupo 3 - EMBARCADORES: Modelos de Concessão pela Menor Tarifa como 
política de Governo. 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
FORMAÇÃO DOS 3 GRUPOS DE TRABALHO 

Grupo 1 - Rone Barbosa (MT - coordenador), Janir Bottega, 
Miguel Mendes (ATC) e Roberto Queiroga (ACEBRA) 
  
Grupo 2 - Marcelo Sampaio (MT - coordenador), Flávio 
Benatti (CNT), Carlos Litti e Wagner Cardoso (CNI) 
  
Grupo 3 - Rosimeire Freitas (ANTT - coordenadora), Diumar 
Bueno (CNTA), João Gogola (OCB) e Luis Baldez (ANUT) 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
ASSUNTOS GERAIS E ENCAMINHAMENTOS 

Os GT's são autônomos para realizar suas reuniões, com 
cronograma e locais que assim definirem. 

  
 Podem convidar quem achar necessário seja do Governo ou não. 

  
Na reunião seguinte farão um relato de suas atividades e  
proposições.  

  
         A próxima reunião está marcada para o dia 29 de julho de 2015. 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
INSTALAÇÃO DO FÓRUM 

Ás 15:00 horas, do mesmo dia, na presença do 
Ministro dos Transportes, ANTT, DNIT, VALEC  e de 
vários Deputados Federais, o Fórum foi formalmente 
instalado 



 

ANEXO 1 
 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
PRIORIDADE DOS AUTÔNOMOS 

  
1 - Pendências relativas ao acordo de final de greve referente à lei 
13.103; 

a)Eixo suspenso 
b)Suspensão de multas por peso 
c)... 

2 - Fiscalização no âmbito do Ministério dos Transportes, Ministério do 
Trabalho e Emprego e da ANTT da Lei 13.103; 
3 - Renegociação das dívidas dos transportadores autônomos de cargas 
modalidade Pró-Caminhoneiro e PSI FINAME até R$ 2.400.000,00. 
  
 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
PRIORIDADE DOS TRANSPORTADORES 

  
4 -Infraestrutura para cumprimento da Lei 13.103/15 com relação a pontos 
de paradas nas rodovias nacionais; 
 

5 - Reciclagem da frota nacional (renovação com sucateamento de frota 
antiga) 
 

6 - Regulamentação da Lei Complementar 121/06 que cria o Sistema 
Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de 
Veículos de Cargas 
 

7 -Seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário 
de cargas – proposta de extinção ou modificação do art. 13 da Lei 11.442 
que dá brecha para que o embarcador assuma este seguro 
 
8 - Aferição de peso bruto em cargas específicas; 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
PRIORIDADE DOS TRANSPORTADORES 

  
9 - Exclusão dos Motoristas Profissionais da base de cálculo da quota obrigatória 
de contratação de Jovens Aprendizes e Portadores de Necessidades Especiais 
 
10 - Regulamentação e desvinculação da atividade de agenciamento de cargas 
do transporte rodoviário de cargas 
 
11 - Aplicação da Tabela Referencial de Fretes a ser publicada pela ANTT em 
todas as contratações de serviços de transporte rodoviário de cargas por parte 
do Governo Federal 
 
12 - Recadastramento do RNTCR somente para as empresas que possuam o 
CNAE de transporte rodoviário de cargas com atividade principal 
 
13 - Maior fiscalização sobre os embarcadores por parte da ANTT em especial ao 
cumprimento das legislações do Vale Pedágio Obrigatório, RNTRC e Carta Frete. 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
PRIORIDADE DOS EMBARCADORES 

  
14 - Plano de Investimentos:  
            . Nas Rodovias Concessionadas e nas Administradas pelo DNIT 
            . Projetos de Recuperação, Melhorias e Expansão 
            . Cronograma físico-financeiro 
 
15 - Disciplinamento das atividades dos Agenciadores de Carga 
 
16 - Modelo de Concessão pela Menor Tarifa:  
                 . Nos novos trechos e nas prorrogações 

. Eliminar ônus alheios ao objeto da concessão: taxas, contribuições, 
etc. 

                 . Evitar que a isenção sobre o eixo suspenso e o aumento da tolerância 
implique em aumentos tarifários. 

                 . Desoneração Tributária dos Pedágios 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
PRIORIDADE DOS EMBARCADORES 

  
17 - Estrutura Tributária para o Setor de Combustíveis: Desoneração de PIS, 
COFINS, CIDE 
 

18 - Modelo de criação de uma Bolsa de Fretes ou sistema assemelhado para 
facilitar a contratação de caminhoneiros pelo país, especialmente TAC, e evitar a 
ociosidade dos fretes de retorno 
 

19 - Manutenção da alíquota de contribuição previdenciária em 1% da receita 
bruta para o setor TRC, com possibilidade de escolha da empresa pelo sistema 
tradicional de cobrança sobre a folha de salários 
 

20 - Crédito integral do PIS/COFINS na contratação dos autônomos, pois 
atualmente só é possível tomar crédito de 75% da despesa com a contratação do 
TAC 
 

21 - Aplicação da Lei dos Motoristas, quanto aos pontos de descanso. 



 

ANEXO 2 
 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
 POSICIONAMENTO DOS EMBARCADORES FRENTE AO FÓRUM DE TRC  

 
  
 COM RELAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO (Portaria MT nº 281, de 16/06/2015) 
  

. No art. 6º, ítem X – Alterar a redação de “Exarar decisões “ad referendum” do 
Plenário” para “Exarar decisões administrativas “ad referendum” do Plenário, a serem 
referendadas na reunião seguinte. 

   
      . No Capítulo I – Das Reuniões, promover os seguintes ajustes: 

           .. Art. 10 - Incluir a previsão de GRAVAÇÃO das reuniões, para disponibilização    
dos membros. 

                          - Incluir a vedação sobre discussão de temas fora da pauta ou que não 
estejam em debate naquele momento. 

- Incluir um dispositivo que preveja que o tempo de pronunciamento por 
membro seja limitado  pela coordenação e que o tempo total seja igual para 
cada bloco de representantes. 

   



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
 POSICIONAMENTO DOS EMBARCADORES FRENTE AO FÓRUM DE TRC  

 
  
 COM RELAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO (Portaria MT nº 281, de 16/06/2015) 
  

   
                  .. Art.10, § 3º - Excluir a vedação de participação dos suplentes nas reuniões. 
                                      - Permitir a participação de suplentes, com direito a voz. 
  
                  .. Art. 12 – Alterar a redação: 
 

De: As reuniões serão lavradas em ata assinada pelo Coordenador e 
homologada pelos membros do Fórum TRC. 
 
Para: “As minutas de atas das reuniões serão encaminhadas previamente 
aos membros para propostas de ajustes e alterações e, após aprovadas 
em Plenário, lavradas e assinadas pelo Coordenador”. 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
PAUTA DAS REUNIÕES 

  
    PREMISSAS PARA ATUAÇÃO DOS EMBARCADORES 
 

. O foco dos trabalhos será o de “Discutir e oferecer sugestões e medidas técnicas para o 
aperfeiçoamento do transporte rodoviário de cargas no país” – Objeto de criação do 
FÓRUM previsto na Portaria 281. 

 
. O Fórum é de natureza consultiva e propositiva ao MT e não deve se transformar em painel 
político. 
 
. Debates sobre Pauta de Reivindicações não devem ser incluídos, pois o Fórum não é um   
ambiente de negociação e sim de diagnóstico de problemas e proposições de soluções para o 
TRC. 
 
. Debates sobre Tabelamento de Fretes ou Tabela de Custos, seja Referencial ou não, não 
devem ser    incluídos, pois o mercado é de livre negociação e tabelamentos são práticas 
ilegais como já demonstrado. 

  
  



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
ESTRUTURAÇÃO DA PAUTA 

1ª ETAPA: Equalização de Informações 

 
1 - Convidar a CNT para apresentar e discutir a Pesquisa Rodoviária de 2014. 
 
2 - Convidar o IPEA para apresentar uma avaliação dos problemas do setor. 
 
3 - Convidar o MT para apresentar o PNLT para o setor de rodovias: diagnóstico, 
previsão de cargas e planejamento de investimentos. 
 
4 - Apresentação do MT quantos aos investimentos programados para os 
próximos 5 anos. 
 
5 - Diagnóstico dos Problemas do Setor: Base para a proposição de Soluções 
Permanentes e de Longo Prazo 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
ESTRUTURAÇÃO DA PAUTA 

2ª ETAPA: Discussão de Temas Específicos 
 
6 -Plano de Investimentos:  
                  . Nas Rodovias Concessionadas e nas Administradas pelo DNIT 
                  . Projetos de Recuperação, Melhorias e Expansão 
                  . Cronograma físico-financeiro 
 
7 -Disciplinamento das atividades dos Agenciadores de Carga 
 
8 - Modelo de Concessão pela Menor Tarifa:  
                 . Nos novos trechos e nas prorrogações 
                 . Eliminar ônus alheios ao objeto da concessão: taxas, contribuições, etc. 

. Evitar que a isenção sobre o eixo suspenso e o aumento da tolerância 
implique em aumentos tarifários. 

                 . Desoneração Tributária dos Pedágios 



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA REGULAÇÃO 
ESTRUTURAÇÃO DA PAUTA 

2ª ETAPA: Discussão de Temas Específicos 
 
9 - Estrutura Tributária para o Setor de Combustíveis: Desoneração de PIS, COFINS, 
CIDE 
 

10 - Modelo de criação de uma Bolsa de Fretes ou sistema assemelhado para facilitar 
a contratação de caminhoneiros pelo país, especialmente TAC, e evitar a ociosidade 
dos fretes de retorno 
 

11 - Manutenção da alíquota de contribuição previdenciária em 1% da receita bruta 
para o setor TRC, com possibilidade de escolha da empresa pelo sistema tradicional 
de cobrança sobre a folha de salários 
 

12 - Crédito integral do PIS/COFINS na contratação dos autônomos, pois atualmente 
só é possível tomar crédito de 75% da despesa com a contratação do TAC 
 

13 - Aplicação da Lei dos Motoristas, quanto aos pontos de descanso. 



www.anut.org.br 


