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Decreto baixado no dia 20 

de maio pelo vice-Presidente 

da República, José Alencar, no 

exercício da presidência da Re-

pública, nomeou Ivo Borges de 

Lima (foto) para exercer o cargo 

de Diretor da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres — ANTT, 

com mandato até o dia 18 de 

fevereiro de 2013.

Seminário discute a licitação 
e consequências para o setor

As propostas da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres para um 

modelo de licitação das linhas inte-

restaduais de ônibus em todo o País, 

foram extensamente debatidas no dia 

19 de maio, em Brasília, no seminário 

“A experiência brasileira em transpor-

te de passageiros”, promovido pelo 

jornal Valor e pela ABRATI.

Presentes o Diretor Geral da ANTT, 

Bernardo Figueiredo; conhecidos es-

pecialistas no assunto;  empresários 

do setor; representantes dos usuários 

e dos trabalhadores em transporte 

rodoviário de passageiros; advogados; 

tributaristas e representantes de 

montadoras e encarroçadoras, foram 

analisadas as numerosas implicações 

decorrentes da realização da licitação 

pretendida pelo governo. 

Os participantes foram unânimes 

em apontar a existência de distorções 

nos estudos da ANTT, com implica-

ções sobre o edital e sobre as regras 

da licitação. 

O Diretor Geral da ANTT, Bernardo 

Figueiredo, reconheceu a existência 

de falhas na base de dados utilizada 

nos estudos da Agência e admitiu a 

possibilidade de mudanças. "Nosso 

compromisso é de fazer um trabalho 

bem feito, priorizando a qualidade e 

não o cronograma do processo de 

licitação”, disse. Garantiu que “não 

existe a possibilidade de a licitação 

ser realizada de forma equivocada”, 

e que o objetivo é “implementar uma 

competição saudável e não preda-

tória".  

Caso considere necessário aper-

feiçoar a base de dados disponível, a 

ANTT precisará colher novos dados em 

diversos períodos do ano, medindo a 

alta e a baixa temporadas.  

A realização de estudos mais 

aprofundados é reivindicada pela 

ABRATI, em nome das empresas. “Já 

manifestamos nossas divergências 

em relação aos estudos publicados e 

encaminhamos as nossas sugestões 

à ANTT. Portanto, este é o momento 

adequado para discutirmos melhor o 

modelo de regulamentação do setor”, 

afirmou Renan Chieppe. 

No seminário, Renan Chieppe destacou as dimensões e a importância do setor. Bernardo Figueiredo prometeu "trabalho bem feito".

Ivo Borges de Lima 
passa a integrar a 
Diretoria da ANTT
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Darci Norte Rebelo, consultor jurí-

dico da Federação das Empresas de 

Transportes Rodoviários do Rio Grande 

do Sul e advogado com 50 anos de 

atuação na área de transportes, pregou 

a necessidade de o setor defender 

um verdadeiro marco regulatório, com 

Participantes do seminário valorizam a experiência 
brasileira e defendem o fortalecimento do setor  

Luís Paulo Rosenberg José Antônio Martins

Empresários, especialistas, usuários e jornalistas acompanharam os trabalhos 

com grande interesse.

Darci Norte Rebelo

sistema de concessões, e não de per-

missões, como acontece atualmente e 

está previsto na licitação. Ele lembrou 

a trajetória da regulamentação do setor 

em 27 anos: em 1971, na época do 

“milagre econômico” do regime mili-

tar, o decreto 68.961 estabeleceu 20 

anos de contratos para as empresas 

e prorrogação por mais 20. Em 1988, 

com a Constituição, determinou-se a 

exigência de licitação. Veio o decreto 

952, de 1993, assinado pelo presi-

dente Itamar Franco, com contratos 

de 15 anos e prorrogação por mais 15 

anos. O presidente Fernando Henrique 

Cardoso, em 1998, assinou o decreto 

2.521, que prevê contratos de 15 anos, 

sem prorrogação. 

“Há muita instabilidade jurídica, 

inclusive com retirada de direitos retro-

ativos”, afirmou Rebelo. Diante desse 

quadro, ressaltou, o setor precisa de 

um marco regulatório como os existen-

tes nas áreas de telecomunicações, 

ferrovias e outras. “Quem perder a 

licitação sairá falido. O fluxo de caixa 

será interrompido imediatamente e 

poderá não haver dinheiro suficiente 

para pagar indenizações trabalhistas, 

dívidas tributárias e financiamentos de 

longo prazo. É preciso ver quem arcará 

com essas despesas”, enfatizou. 

Por sua vez, o economista Luís 

Paulo Rosenberg, presidente da Ro-

senberg Consultoria Ltda., qualificou 

de contrassenso a cobrança de ICMS 
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Moacir Fischmann

J. Pedro Corrêa

José Alves do Couto FilhoHugo de Brito Machado

sobre o transporte rodoviário e isenção 

para o aéreo, pois o primeiro trabalha 

com população de baixa renda. O mes-

mo acontece com a cobrança de outros 

impostos e, ainda, com a redução do 

imposto para veículos individuais. O 

setor, segundo ele, precisa exigir qua-

lidade das estradas.

José Antônio Martins, vice-presi-

dente do Conselho de Administração 

da Marcopolo e presidente da Asso-

ciação Nacional dos Fabricantes de 

Ônibus (Fabus), lembrou que o setor 

aéreo, diferentemente das estradas e 

dos terminais rodoviários, conta com 

aeroportos equipados: “Enquanto os 

aeroportos dispõem de toda infraestru-

tura, o transporte rodoviário sofre com 

terminais ultrapassados, sem higiene, 

desconfortáveis, e com rodovias em 

estado deplorável.”

Segundo Martins, as incertezas 

sobre a continuidade das operações 

no segmento interestadual levaram 

muitas empresas do setor a estancar 

seus planos de renovação de frota, 

paralisando as encomendas de ônibus 

novos. “A pior coisa que existe para 

uma empresa — disse — não é a crise. 

Contra ela, até criamos remédios. Mas 

a incerteza é uma espécie de fantasma 

que não podemos apalpar”. 

A desoneração do segmento inte-

restadual também é decisiva para o 

setor e foi um dos temas abordados. 

O advogado tributarista Hugo de Brito 

Machado apontou a possibilidade de se 

recorrer ao Supremo Tribunal Federal 

(STF) para buscar a isenção do ICMS, 

a exemplo do que fez, com sucesso, o 

setor aéreo. 

Em sua intervenção, José Alves do 

Couto Filho, diretor da Nova Central 

Sindical de Trabalhadores (NCST), 

afirmou que os trabalhadores do seg-

mento interestadual não concordam 

com o modelo matemático adotado no 

projeto, baseado na utilização de 4.200 

ônibus. "A conclusão dos trabalhadores 

em transporte rodoviário é no sentido 

de que, se vai diminuir o número de 

ônibus, vai diminuir o número de tra-

balhadores. Portanto, haverá desem-

prego." Disse que a central já levou o 

problema à Presidência da República e 

ao Ministério dos Transportes. 

Moacir Fischmann, consultor da 

Confederação Nacional dos Usuários 

de Transportes (Conut), advertiu que 

a insegurança dos empresários repre-

senta insegurança para os usuá rios de 

transportes. E afirmou: “Há necessida-

de de serem criados fóruns específicos 

de acesso às informações da ANTT". 

Finalmente, J. Pedro Corrêa, con-

sultor do Programa Volvo de Segurança 

de Trânsito, disse que o programa foi 

criado com objetivo de despertar a so-

ciedade brasileira para a problemática 

do trânsito. Lembrou que no ano pas-

sado a empresa lançou o Safety Bus, 

primeiro ônibus do País a incorporar o 

sistema de frenagem EBS (Electronic-

Brake System), o ABS (Anti-lock Braking 

System), e uma caixa inteligente de 

câmbio (I-Shift), além do opcional EPS 

(Programa Eletrônico de Estabilidade), 

dispositivo que reduz sensivelmente o 

risco de capotagem e derrapagem em 

curvas e situações emergenciais.
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Desonerações tributárias trariam 
redução no preço das passagens

O relator da Comissão Especial de 

Desoneração do Transporte, criada 

na Câmara federal, deputado Carlos 

Zarattini (PT-SP), informou que em 

seu relatório, a ser apresentado no 

dia 15 do próximo mês, vai propor a 

desoneração tributária do veículo para 

transportes de passageiros. O objetivo 

será incentivar a renovação da frota e 

baratear a tarifa. 

Zarattini lembrou que o preço dos 

ônibus tem reflexos sobre as tarifas. 

Durante a audiência pública promo-

vida na Câmara, o diretor técnico da 

Associação Nacional dos Fabricantes 

de Ônibus (Fabus), José Antônio Valiati, 

defendeu a desoneração do produto 

ônibus, por via da redução de tributos 

sobre peças e demais componentes. 

Segundo Valiati, a carga tributária 

total dos ônibus que compõem o siste-

ma de transportes de passageiros varia 

de 13% a 18%. O imposto estadual nas 

regiões Sul e Sudeste é de 12%, em 

média. Já nas regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, é de 7%. O restante são 

impostos federais como Pis/Cofins.

A Comissão Especial foi criada para 

analisar o Projeto de Lei nº 1927/03, 

do deputado Fernando de Fabinho 

(DEM-BA), que prevê sejam isentados 

da Cide os combustíveis utilizados no 

transporte coletivo urbano municipal e 

no transporte alternativo de passagei-

ros, quando legalizado.

Relator quer menos 
tributos para maior 
renovação da frota

Na Comissão Especial da Câmara, da esquerda para a direita, José Antônio Valiati (Fabus), 

Deputados Carlos Zaratini e Jackson Barreto, José Luiz Santolin (ABRATI) e José Mansur 

(Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros de Minas Gerais).

A desoneração tributária ou a 

aplicação de subsídios aos principais 

insumos utilizados na atividade de 

transporte rodoviário de passageiros; 

a redução dos tributos diretos e dos 

encargos sociais; o custeio extratari-

fário das gratuidades e descontos, e 

a melhoria das condições da malha 

rodoviária brasileira são sugestões da 

ABRATI que, se aplicadas, poderiam tra-

zer, como benefício para a população, 

a redução significativa do preço das 

passagens nesse importante segmento 

de transporte. Adicionalmente, a Asso-

ciação propõe, como desoneração indi-

reta, a efetiva aplicação dos recursos 

da CIDE na ampliação e conservação da 

malha rodoviária, o que reduziria custos 

operacionais e de acidentes.

As sugestões da ABRATI foram 

encaminhadas pelo Superintendente 

José Luiz Santolin, no dia 13 de maio, 

aos membros da Comissão Especial de 

Desoneração Tributária dos Transpor-

tes, criada na Câmara dos Deputados 

especialmente para tratar dessa ques-

tão. Representando o Presidente Renan 

Chieppe, Santolin apresentou a palestra 

“O peso dos tributos nos equipamentos 

e nas tarifas do transporte rodoviário 

de passageiros”, na qual tratou dos 

fatores que oneram diretamente as 

tarifas do transporte coletivo rodoviário, 

a carga tributária que incide sobre a 

receita dos serviços, as gratuidades, 

os fatores que pressionam o custos 

dos serviços, e as consequências dos 

acidentes rodoviários. 
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A Mercedes-Benz iniciou as vendas 

do chassi de ônibus OF 1218, fazendo 

assim sua estreia oficial no segmento 

de midibus, categoria intermediária 

O chassi OF 1218, da Mercedes-
Benz, começa a ser comercializado

entre microônibus e ônibus urbano 

básico. O fabricante recomenda o novo 

chassi para vias estreitas e circulação 

dentro de bairros. O produto atende aos 

sistemas de transporte público, sendo 

indicado para linhas urbanas e intermu-

nicipais de curtas distâncias. Permite 

a montagem de 36 assentos para os 

passageiros e está equipado com mo-

tor eletrônico, que possibilita reduzido 

consumo de diesel, com menor custo 

operacional e maior rentabilidade para 

frotistas. As carroçarias podem ter 

entre 9 e 9,6 metros de comprimento, 

permitindo assim a configuração mais 

adequada do número de assentos.

O OF 1218 tem motor eletrônico.

A Cone Sul Treinamentos em Trân-

sito e Transporte ministrará de 20 a 

24 de julho, em Curitiba, novo curso de 

capacitação em transporte coletivo de 

passageiros. Informações pelos telefo-

nes (41) 3039-0053 e 3039-6509.

Será realizado nos dias 4 e 5 de 

junho, no Rio de Janeiro, o 8º Encon-

tro Nacional dos Transportadores de 

Fretamento e Turismo, promovido pela 

ANTTUR, entidade presidida pelo em-

presário Martinho Ferreira de Moura.

Paralelamente às palestras, haverá 

uma exposição de ônibus, onde estarão 

instalados diversos estandes de forne-

cedores do setor. O evento acontecerá 

no Hotel Intercontinental, na Praia de 

São Conrado.

ANTTUR realiza 
no Rio encontro de 
fretamento e turismo

Capacitação em 
transporte coletivo 
de passageiros

Ônibus Marcopolo fornecidos ao 

Chile se destacaram na primeira edição 

da “Mega Venta del Transporte 2009”, 

realizada em Santiago no fim de abril. 

A feira foi organizada pela Fenabus 

e pela Confederação Nacional dos 

Proprietários de Caminhões e Ônibus. 

Seu objetivo foi promover negócios no 

mercado de transporte do Chile.

Marcopolo mostra suas carroçarias 
no Chile e exporta para o Paraguai

Com foco nos pequenos e microem-

presários, o evento proporcionou um 

incremento das vendas no segmento.  

Segundo os organizadores, foram con-

cretizados mais de US$ 23 milhões em 

novas aquisições.   

Ônibus encarroçados pela Marcopo-

lo e dotados de chassis Mercedes-Benz 

também foram fornecidos em abril 

a uma das principais empresas de 

transporte do Paraguai, a TT Lambaré. 

Foram dez ônibus, que vão ser utiliza-

dos no transporte público da capital, 

Assunção. 

Os veículos, todos Marcopolo Tori-

no Geração 6, com chassis Mercedes-

Benz OF-1418, têm capacidade para 

transportar 43 passageiros sentados 

e estão equipados com motor eletrô-

nico. De acordo com a prefeitura de 

Assunção, o investimento total para a 

renovação do sistema público de trans-

porte local será de aproximadamente 

U$S 1.000.000.

Ônibus Mercedes-Benz Marcopolo Torino.

Petrobras aplica dois 
aumentos no preço 
do óleo combustível

A Petrobras aplicou, no último dia 

de abril, o segundo aumento sucessivo 

no preço do óleo combustível. O novo 

reajuste foi de 7% e veio somar-se ao 

que já havia sido adotado no dia 9 de 

abril, também de 7%. Os dois aumentos 

resultaram em um preço 14,49% mais 

elevado para o produto. Registre-se 

que em dezembro de 2008 a Petrobras 

havia reduzido em 15% o preço do óleo 

combustível. Segundo a distribuidora, 

mesmo com os aumentos o preço do 

produto ainda é 2,68% menor em com-

paração com o preço praticado antes 

de 12 de dezembro do ano passado.
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O Conselho Nacional de Trânsito 

— Contran — baixou a Resolução nº 

316, de 8 de maio de 2009, estabe-

lecendo os requisitos de segurança 

para veículos de transporte coletivo de 

passageiros M2 e M3 (tipos microôni-

bus e ônibus) de fabricação nacional e 

estrangeira, que deverão ser cumpridos 

a partir de agora para fins de homolo-

gação junto ao Departamento Nacional 

de Trânsito — Denatran — e para a ob-

tenção do código marca-modelo-versão 

necessário ao registro, licenciamento 

e emplacamento.

As definições M2 e M3 compa-

tibilizam-se com as definições dos 

tipos “Microônibus” e “Ônibus” dadas 

pelo Código de Trânsito Brasileiro, de 

acordo com a lotação de passageiros 

informada pelo fabricante, encarroça-

dor ou importador no ato do requeri-

mento do código de marca/modelo/

versão, levando-se em consideração 

a disposição e requisitos gerais para 

os assentos definido no Apêndice do 

Anexo I da Resolução nº 316.

Os requisitos de segurança estabe-

lecidos são apresentados em anexos 

específicos e, segundo o parágrafo 3º 

do art. 1º da Resolução, serão comple-

mentados por resoluções do Contran, 

quando necessário. São eles os Ane-

xos de II a XI e preveem, por exemplo, 

ensaios de estabilidade (obrigatórios 

em veículos M2 e M3 destinados a apli-

cação rodoviária); avaliação estrutural 

das carroçarias; prescrições relativas a 

bancos no que se refere à ancoragem, 

e as relativas à instalação de cintos de 

segurança. Também são estabelecidas 

exigências quanto à estabilidade e sis-

tema de retenção de cadeira de rodas e 

de seus usuários (obrigatórios somente 

nas aplicações urbanas) e ao dispositi-

vo de destruição dos vidros em janelas 

Resolução nº 316 do Contran traz novos requisitos de 
segurança para microônibus e ônibus novos e usados

de emergência. Finalmente, é exigido 

dispositivo refletivo em veículos M2 e 

M3 novos e em circulação (obrigatório 

para todas as aplicações) e proteção 

anti-intrusão traseira para veículos M3 

com motor dianteiro e PBT maior que 

14,0 toneladas (obrigatório somente 

para as aplicações intermunicipal e 

rodoviária) cuja altura do parachoque 

exceda a 550mm em relação ao solo. 

A Resolução nº 316 trata, em 

detalhes, de vários outros aspectos 

relacionados aos requisitos de seguran-

ça, entre eles janelas de emergência, 

dispositivos de abertura, quebra de 

vidros, saídas de emergências identifi-

cadas por meio de cortinas ou displays 

indicativos, saídas de emergência do 

tipo basculante, abertura no teto, vigia 

na parte traseira, sistemas de vidros 

ejetáveis etc.

Outra exigência é que, a partir de 

janeiro de 2012, os chassis novos do-

tados de motor traseiro ou central, des-

tinados para a fabricação de veículos 

M3, de aplicação rodoviária, deverão 

possuir um sensor de temperatura con-

tra incêndio disposto no compartimento 

do motor, com a finalidade de alertar 

o condutor sobre princípio de incêndio, 

mediante sinal visual e sonoro disposto 

na cabine do condutor.

Está proibida a utilização, no eixo 

dianteiro, de pneus reformados, seja 

pelo processo de recapagem, recau-

chutagem ou remoldagem, bem como 

de rodas com quebras, trincas, defor-

mações ou consertos, em qualquer 

dos eixos do veículo. Além disso, os 

veículos novos M2 e M3 fabricados a 

partir de 1º de janeiro de 2010 somente 

poderão ser comercializados quando 

tiverem dispositivo refletivo afixado de 

acordo com as disposições constantes 

do Apêndice do Anexo IX da Resolução. 

Ela capitula como infração grave a não 

observância dos requisitos relativos à 

utilização de pneus reformados e de 

rodas deformadas ou quebradas. Os 

proprietários e condutores de veículos 

em circulação que não respeitarem 

essa disposição estarão sujeitos às 

penalidades constantes no art. 230, 

inciso IX do Código de Trânsito Bra-

sileiro.

A Resolução entrou em vigor na 

data de sua publicação e começará 

a produzir efeitos em 1º de julho de 

2009, sendo facultado antecipar sua 

adoção total ou parcial. 

O texto completo da Resolução nº 

316, incluindo os seus anexos de I a XI, 

pode ser acessado no site da ABRATI 

(www.abrati.org.br).

O Ministério de Turismo cons-

tituiu Grupo de Trabalho integrado 

por representantes de ministérios 

e da ANTT, com o objetivo de 

desenvolver uma política clara e 

consistente para o gerenciamen-

to eficiente do transporte turístico 

terrestre brasileiro, vinculando o 

sistema de Cadastro do MinTur 

ao Sistema de Certificação da 

ANTT. A finalidade é unificar as 

informações e criar um selo a 

ser afixado nos veículos, para 

facilitar ao agente fiscalizador 

a verificação da regularidade do 

transportador turístico. O GT foi 

criado pela Portaria nº 88, de 

22.05.09. O texto completo está 

disponível no site da ABRATI.

Ministério cria GT 
para transporte 
terrestre turístico


