
XVI REUNIÃO BILATERAL BRASIL E BOLÍVIA

DOS ORGANISMOS COMPETENTES DE APLICAÇÃO DO AlIT

11 E12DEABRILDE2O19

SÃO PAULO/SP -BRASIL



XVI REUNIÃO BILATERAL BRASIL - BOLÍVIA, DOS ORGANISMOS NACIONAIS COMPETENTES
DE APLICAÇÃO DO ACORDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE - ATIT.

São Paulo, 11 e 12 de abril de 2019.

ATA DA REUNIÃO

Realizou-se nos dias 11 e 12 de abril de 2019, na cidade de São Paulo - SF,

República Federativa do Brasil, nas dependências do Hotel Pestana São Paulo, a

Reunião Bilateral Brasil/Bolívia dos Organismos Nacionais Competentes de Aplicação
do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre - ATIT, para tratar dos aspectos
técnicos e operacionais do transporte de passageiros e carga entre os dois países.

O Sr. Noboru Ofugi, chefe da Assessoria Técnica para o Transporte Internacional de

Cargas e de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, na

condição de chefe da delegação brasileira, procedeu à abertura da reunião dando as

boas-vindas à delegação da Bolívia, observadores e convidados. Desejou que os

trabalhos se desenvolvam em clima de cordialidade, sejam produtivos e que se

encontre mecanismos que amenizem os possíveis conflitos existentes no cotidiano do

exercício da atividade do transporte rodoviário internacional, de forma a facilitar os

entendimentos e a estimular as trocas comerciais entre ambos os países.

Em seguida, o Sr. Jorge Sardan Forenza, Vice-Ministro de Transporte, em seu caráter

de chefe da delegação boliviana, agradeceu a hospitalidade e ressaltou a

necessidade de continuar facilitando a vida dos usuários dos serviços de transporte
de passageiros, pelo caminho da simplificação.

A composição das delegações brasileira e boliviana consta do Anexo I da

presente Ata.

O Temário para a reunião acordado entre as delegações está apresentado no

Anexo II.

1. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

1.1 Informações sobre linhas acordadas e operadas (empresas, horários,

frequências, seccionamentos, pontos fronteiriços, etc.)

A delegação brasileira apresentou a relação dos serviços operados entre os dois

países, que consta do Anexo III. Relatou que atualmente está em andamento o

desenvolvimento de sistema informatizado que possibilitará que esse procedimento
ocorra de forma eletrônica. Observou que a utilização de ferramentas tecnológicas
facilitará a troca de informações, tornando o processo mais ágil e seguro. Informou

ainda que as informações operacionais podem ser consultadas pelo link: j
htts://appweb antt. çiov. br/SGP/src. br.qov.antt/apresentacao/cons ultas/ListaLinhasFaz -.7'
emSecao2Localidade.aspx /
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A delegação boliviana informou que encaminhará essas informações posteriormente,
e manifestou seu interesse em convergir para o desenvolvimento de sistema que

possibilite a integração de forma eletrônica.

A delegação brasileira pontuou que existem divergências no modelo de prestação de

serviço adotado por cada país, especialmente no que se refere à forma de operação
das frequências máximas acordadas, o que dificulta um avanço nos entendimentos de

habilitação de novas empresas. Além disso, ressaltou sua preocupação em relação a

permitir que novas empresas se habilitem para operar mercado acordado, em razão

de mera transferência de frequências, sem que seja observado o princípio da

reciprocidade estabelecido no ATlT, e, especialmente, a questão da demanda,

quando for solicitada redução da frequência máxima pelas operadoras autorizadas.

A delegação boliviana manifestou que, conforme estabelecido no art. 314 da

Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, é expressamente proibido o

monopólio e o oligopólio privado, assim como qualquer outra forma de associação ou

acordo de pessoas físicas ou jurídicas privadas, bolivianas ou estrangeiras, que

pretendam o controle e a exclusividade na produção e comercialização de bens e

serviços. Esses aspectos se encontram citados no art. 33 da Lei n° 165 Geral de

Transportes e outras normativas comunitárias. A delegação boliviana não reconhece

a posição de operar com uma única empresa por linha, conforme estabelecido no item

12.2 da Ata da I Reunião da Sub Comissão de Transporte e Comunicações, da

Comissão Mista Permanente de Coordenação Boliviana - Brasileira, do ano de 1989,

assinada por ambos os países, em virtude de que esse acordo é pré-constitucional e

que está incompatível com a normativa vigente na Bolívia.

Além do exposto, a delegação boliviana estabeleceu que a forma e o procedimento

para alocação de linhas e frequências é uma faculdade inerente a cada país, no

marco de sua soberania, que deve ser regida conforme as linhas e frequências já
acordadas, uma vez que o A.T.I.T. faz referência a acordos bilaterais ou multilaterais

entre os países membros sobre aspectos técnicos e operacionais, como o

estabelecimento de linhas e frequências que podem ser executadas, mas não dispõe
sobre a forma como estas devem ser alocadas internamente em cada país membro,

nem a quantos operar sequer a quais e que não fere o princípio da reciprocidade.

Além disso, solicitou a emissão de uma licença complementar provisória para operar

a linha Rio de Janeiro (BR) - Puerto Suárez (BO) pelo prazo de três meses, para uma

nova operadora. A delegação brasileira negou o pedido de emissão dessa licença

complementar provisória.

As delegações conformaram a criação de um grupo técnico de trabalho com

integrantes de ambos os países, com o objetivo de avaliar a real demanda do serviço
Rio de Janeiro (BR) - Puerto Suárez (BO), no prazo de até três meses. Uma vez

concluído os estudos e comprovado que há demanda será realizados novos

entendimentos para avaliação da possibilidade de habilitação de novos operadores.

A delegação boliviana entende que, comprovada a demanda que justifique a /
operação, deverá ser oportunizada a entrada de nova operadora boliviana.

/1
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A delegação brasileira, por sua vez, defende que, comprovada a demanda, poderá
ser avaliada a possibilidade de uma nova empresa, por País, para operar a frequência
reduzida a pedido das operadoras atuais (1 horário semanal).

Nesse sentido, foram designados os participantes:

Pelo Brasil:

Priscilla Nunes de Oliveira

Gerente de Transporte Regular de Passageiros Autorizado - GETAU

Telefone: +5561 3410 1948

E-mail: priscilla.oliveira@antt.qov.br

Wilbert Junquilho
Assessor da Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros - SUPAS

Telefone: +5561 3410 8166

E-mail: wilbert.iunciuilho(antt.qov.br

Pela Bolívia:

Raul Deivis Flores Rojas
Chefe da Unidade de Serviços a Operadores - USO
Telefone: +59170568559

E-mail: raul.floresoo.qobbo

Enrique Cesar Peñarrieta Gómez

Encarregado de Informática da Unidade de Serviços a Operadores - USO
Telefone: +59167011508

E-mail: enriQue.penarrieta@oopr.qob.bo

José Luis Cárdenas Roque
Supervisor da Unidade de Serviços a Operadores - USO

Telefone: +59170575853

E-mail: josecardenas©oopp.gob.bo

A delegação brasileira solicitou informações sobre as regras para emissão de bilhetes

de passagens, remarcação e devolução, para orientação dos passageiros quanto a

seus direitos.

A delegação boliviana informou em sua Normativa Interna, as regras que tratam dos

direitos dos passageiros, assim como das obrigações dos operadores:
• Ley n°165, de 16 de agosto de 2011;
• Resolución Ministerial n° 266, de 14 de Agosto de 2017;
• Resolución Administrativa ATT TR n° 0020/2011;
• Decreto supremo 27172.

A delegação boliviana solicitou o aumento de frequência máxima estabelecida para a

linha Cuiabá (BR) - Santa Cruz (BO) de um horário para cinco horários semanais,
tendo como passo de fronteira alternativo San Ignácio - Vila Bela, uma vez que o
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passo fronteiriço San Ignácio - San Matias é muito acidentado, o que dificulta as

operações.

A delegação brasileira solicitou que o pedido seja formalizado para que, em um prazo
de sessenta dias, seja encaminhado um posicionamento ao governo boliviano.

1.2 Definições e Conceitos referentes ao Transporte de Passageiros

A delegação brasileira informou que a relação de definições referentes ao transporte
de passageiros serão anexadas a ata, com objetivo de harmonizar os entendimentos

entre os dois países - Anexo IV, sendo que algumas já foram acordadas no âmbito do

artigo 16 doATIT. Sugeriu que a delegação boliviana analise os conceitos e apresente
suas considerações, no prazo de até 60 (sessenta) dias.

A delegação boliviana se dispôs a analisar a documentação apresentada e sugerir
eventuais harmonizações.

1.3 Temas pendentes da XV Reunião

1.3.1 Reativação das linhas Corumbá (BR) - Puerto Suárez (BO) e Porto Velho

(BR) - Riberalta (BO) canceladas na XII Reunião Bilateral

A delegação brasileira informou que não se opõe à reativação das linhas Corumbá

(BR) - Puerto Suarez (BO) e Porto Velho (BR) - Riberalta (BO) nos termos acordados

na ata de Reunião Bilateral de 19 e 20/5/2005.

A delegação boliviana informou que existem especificidades na operação dessas

linhas e solicitou prazo para finalizar a análise de estudo realizado sobre os referidos

mercados.

1.3.2 Proposta de criação da linha Goiânia (BR) - Puerto Suárez (BO)

A delegação boliviana solicitou a criação da linha Goiânia (BR) - Puerto Suárez (BO),
tendo em vista a necessidade de atendimento de demanda.

A delegação brasileira informou que não se opõe à criação dessa linha, desde que a

operação seja, inicialmente, experimental pelo período de um ano. Após, as

delegações se reunirão para avaliar a operação e se a linha deve continuar a ser

operada de modo regular.

As delegações acordaram em estabelecer a frequência de três horários semanais,

podendo, posteriormente, ser ajustada de acordo a demanda, observado o princípio
da reciprocidade.
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1.4 Modificação de Frota via Sistema

A delegação brasileira realizou apresentação sobre o Sistema de Habilitação de

Transporte de Passageiros (SisHAB) - Anexo V, Por meio do qual é feito o cadastro

da frota utilizado pela ANTT para gerir os serviços interestaduais, e propôs que esse

sistema seja utilizado também no âmbito do transporte internacional. Dessa forma, as

comunicações sobre modificações de frota ocorreriam diretamente no sistema, pelas
pessoas autorizadas por cada país. Através do SisHAB também seria possível
realizar a baixa dos veículos e a emissão da frota habilitada atualizada de forma

automática, tornando o intercâmbio de dados mais ágil, eficiente e seguro.

A delegação boliviana agradeceu a apresentação e informou que também possui um

sistema informatizado para o cadastro de informações e sugeriu que seja estudada

uma maneira de integrar as bases de dados, de modo que a comunicação ocorra de

forma automatizada.

Foram indicados os pontos focais para avaliar os aspectos técnicos inerentes

Pelo Brasil:

Francisco José Marques
Superintendente de Tecnologia da Informação - SUTEC

Telefone: +5561 3410 1311

E-mail: francisco. marQues(antt.qov.br

Hélio Roberto Silva de Sousa

Gerente de Habilitação de Transporte de Passageiros e Gestão do Fretamento -

GEHAF

Telefone: +5561 3410 8128

E-mail: helio.sousa@antt.qov.br

Pela Bolívia:

Raul Deivis Flores Rojas
Chefe da Unidade de Serviços a Operadores USO

Telefone: +59170568559

E-mail: rauLflores(ãoopp.qob.bo

Enrique Cesar Peñarrieta Gómez

Encarregado de Informática da Unidade de Serviços a Operadores - USO

Telefone: +59167011508

E-mail: enrkwe. penarrieta@oopp.gob.bo

1.5 Serviço de temporada turística

A delegação boliviana solicitou a possibilidade de se implementar serviços de //
temporada turística para atendimento de demanda ocasional em períodos de férias

(dezembro a março) e também nos feriados prolongados.
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A delegação brasileira informou que já existe a prestação desse tipo de serviço com

outros Estados Parte do ATIT e que não vê óbice em sua criação para regiões
turísticas no Brasil, principalmente no veraneio, devendo as delegações procederem a

análise e troca de informações e documentos.

2 TRANSPORTE DE CARGAS

2.1 Análise dos Aspectos Técnicos e Operacionais do Transporte de Carga

A delegação brasileira abordou o tema das empresas bolivianas sem representantes

legais no Brasil. Esclareceu que essa situação pode ocasionar a suspensão das

licenças complementares, tendo em vista que este é um pré-requisito para a operação
do Transporte Rodoviário Internacional de Cargas.

A delegação boliviana tomou ciência e se comprometeu a informar às empresas que

se encontram nessa situação, a respeito da necessidade de regularização.

2.2 Trânsito de Veículos Bolivianos de Carga pelo Território Brasileiro.

A delegação brasileira demonstrou preocupação com o trânsito de veículos bolivianos

com excesso de peso em território brasileiro, tendo em vista que, embora a passagem

de veículos de carga esteja autorizada, todas as regras de trânsito brasileiras devem

ser observadas, haja visto que o cometimento dessa irregularidade danifica

gravemente as vias utilizadas.

Em complemento, informou que foi realizada uma operação de fiscalização na região
onde ocorrem a maior incidência de infrações de excesso de peso. Nessa ocasião

também foram identificadas irregularidades referentes a seguros e produtos

perigosos.

A referida operação e os dados relatados foram expostos em forma de apresentação

pela delegação brasileira, que consta melhor detalhada no item 3.7.

A delegação boliviana agradeceu a permissão concedida para o trânsito de veículos

bolivianos e indicou que atentará os operadores quanto ao limite máximo de peso de

carga permitido e comprometeu-se a aplicar medidas para que se cumpra o definido

em legislação.

A delegação brasileira questionou sobre a autorização de trânsito de veículos de

carga de empresas brasileiras em território boliviano.

A esse respeito, a delegação boliviana informou que está autorizado o trânsito por seu

território aos veículos das empresas brasileiras, que tem como destino os demais

países, conforme previsto no Art. 10 do A.T.I.T. Em complemento, confirmou que

também está autorizado o trânsito por seu território na modalidade de remonta,

mediante a contratação de seguro de caução.
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2.3 Viagem Ocasional no Transporte de Cargas

A delegação brasileira questionou se a autoridade boliviana já avaliou a

documentação sobre a regulamentação de viagens ocasionais de carga, já
apresentada em reuniões anteriores.

Foi exposto pela delegação brasileira que existe dificuldade em localizar os

representantes legais de empresas que realizam viagens ocasionais. Sobre o

assunto, a delegação boliviana compreendeu a preocupação brasileira e sugeriu que

seja estabelecido um número máximo de licenças permitidas.

Em contrapartida, a delegação brasileira sugeriu que se estabeleça quais os tipos de

produtos poderão ser operados por meio de viagens ocasionais, conforme proposta
constante do Anexo VI.

A delegação boliviana se comprometeu a avaliar a proposta em até 60 dias.

2.4 Resolução ANTT 5.840/2019

A delegação brasileira entregou a Resolução ANTT no 5.840/2019, que atualiza as

normas para o transporte rodoviário internacional de cargas, a qual consta no Anexo

VI. Explicou que os ditames da Resolução apenas começarão a vigorar a partir do dia

22 de abril de 2019, reforçando que as atualizações buscam simplificar e

desburocratizar a emissão de documentos e facilitar os trâmites. Esclareceu, ainda,

que toda documentação emitida pela ANTT está sendo assinada de forma eletrônica.

Foi realizada apresentação sobre as principais alterações, melhorias e inovações
promovidas pela nova regulamentação. Além disso, foi demonstrado o funcionamento

do Sistema Eletrônico de informação - SEI, como utilizar o peticionamento eletrônico

e a pesquisa pública, com vistas a promover desburocratização e melhoria no

atendimento das demandas externas, conforme Anexo Vil.

A delegação boliviana levou ao conhecimento da delegação brasileira a discordância

quanto ao ponto específico dos tipos de carga estabelecidos no capítulo IV da citada

Resolução, enquanto não for concluida a análise referente à proposta supracitada e

se chegue a um acordo.

2.5 Bitrem

A delegação brasileira solicitou à delegação boliviana informações sobre a utilização
de veículos tipo bitrem em rotas de transporte específicas.

A delegação boliviana informou que a Lei 441, de 25/11/2013, regula os pesos e

dimensões máximos dos veículos e esclareceu que os veículos do tipo bitrem não

atendem essa legislação. Acrescentou que a infraestrutura existente em território

boliviano não permite o trânsito desse tipo de veículo.
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A delegação brasileira informou que compreende a posição boliviana e expôs que
existe a intenção de implementar Corredor Bioceânico Rodoviário "Brasil, Paraguai,
Argentina e Chile" e que a Bolívia poderia ser uma via alternativa rodoviária no

atendimento dessa rota.

2.6Caminhões que não Chegam aduana de destino declarada

A delegação boliviana informou que existem veículos brasileiros que trafegam em

território boliviano, contudo, não completam a operação aduaneira no destino

declarado em documento de transporte. Propôs, assim, a suspensão das empresas

que eventualmente pratiquem essa conduta.

A delegação brasileira está de acordo, desde que seja concedido o direito de ampla
defesa às empresas.

A delegação boliviana comunicará à autoridade brasileira, a qual notificará a empresa

brasileira sobre a infração cometida e em um prazo razoável, adotar as medidas que

considere aplicáveis.

A delegação brasileira explicitou os procedimentos disciplinados na Resolução ANTT
n° 5.083/2016, conforme Anexo VIII. Em seguida, solicitou informações sobre a lista

dos infratores e se é composta somente por veículos ou também por empresas.

A delegação boliviana replicou que há veículos relacionados a empresas, bem como

veículos que não estão vinculados a empresas, Por serem veículos em viagem
ocasional. Foi entregue pela delegação boliviana a relação de veículos solicitada.

3 OUTROS ASSUNTOS

3.1 Seguros

A delegação brasileira apontou que foi constatado que as apólices de seguro portadas

por transportadores bolivianos estão em desacordo com os modelos estabelecidos na

reunião de Ministros e no A.T.l.T. e solicitou que os transportadores e seguradoras

sejam orientados quanto a utilização do modelo adequado. Acrescentou que há

preocupação de que possa parecer ao transportador que este está legalizado,

quando, na verdade, está em desacordo com o regramento exigido.

A delegação boliviana se comprometeu a comunicar à autoridade responsável pelos

seguros sobre a necessidade de adequação e solicitou um prazo de 60 dias para que

realizem os ajustes necessários no modelo boliviano.

A delegação brasileira replicou que o tema é reincidente e que já consta em atas

anteriores e ratificou que o tema deve ser tratado de forma urgente, dada a sua

seriedade. Em atenção ao pedido boliviano, concordou em conceder prazo de 69 dias
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apenas para ajuste no modelo do documento que é de porte obrigatório, sendo que a

necessidade de contratação de seguro permanece nos termos vigentes.

Em complemento, esclareceu que as multas aplicadas em virtude de não possuir
seguros podem ser revistas, a qualquer tempo, desde que apresentada

documentação comprobatória de que a viagem estava devidamente segurada.

3.2 Modelo de Certificado de Inspeção Técnica

A delegação brasileira informou que o Certificado de Inspeção Técnica utilizado pelo
Brasil contém assinatura digital e solicitou que as autoridades bolivianas aceitem a

legitimidade desse documento, sem que haja necessidade de autenticação
complementar e apresentou os modelos utilizados, conforme Resolução CONTRAN

n° 632/2016 e Portaria DENATRAN n° 214/2013 - Anexo IX.

A delegação boliviana se dispôs a retransmitir essa informação à autoridade

responsável pela fiscalização e solicitou que seja disponibilizada ferramenta para

conferência da autenticidade do documento.

A delegação brasileira informou quanto às assinaturas digitais, que possuem o

mesmo valor que as firmas autenticadas em cartório e que, em caso de dúvidas, para

que nos procurem para eventuais averiguações.

A delegação boliviana informou que questionará junto ao setor competente para que

aceitem os certificados apresentados sem assinatura manual e solicitou que seria

oportuno se houvesse formas de verificação de autenticidade.

3.3 Multas

As delegações acordaram que a relação de empresas que não possuem

representante legal cadastrado e suas respectivas infrações serão repassadas
semestralmente, para que cada país efetue as respectivas notificações informando da

concessão do prazo excepcional de 60 dias, para que, caso queiram, apresentem
defesa e/ou recurso perante o órgão que aplicou a penalidade.

A presente ata também servirá como forma de notificação, das empresas que não

possuem representante legal, para apresentação de defesa e/ou recurso no prazo

excepcional de 60 dias a contar da assinatura do presente acordo, estando, portanto,
notificadas as empresas constantes do Anexo X, cabendo às respectivas delegações
dar a publicidade necessária aos notificados de sua nacionalidade.

Após o devido encerramento dos processos, não ocorrendo a quitação dos débitos,

cada governo encaminhará a relação de empresas e seus respectivos débitos para

que não ocorra a emissão de novas autorizações e/ou licenças.

A delegação brasileira realizou breve explanação das etapas processuais, informando

acerca da necessidade de atendimento à ampla defesa e ao contraditório do autuado,

que é garantido mediante a abertura de prazo para apresentação de defesa (l
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instância administrativa) e recurso (2 instância administrativa), destacando, ainda,
que sempre existe a possibilidade de revisão a qualquer tempo do processo desde

que apresente fatos novos e/ou circunstâncias relevantes. A delegação brasileira se

comprometeu a revisar os processos administrativos mediante pedido de revisão

apresentado diretamente pelas empresas.

Informou ainda da possibilidade de parcelamento dos débitos referente às multas e

que o pedido de parcelamento pode ser efetuado diretamente no sitio da ANTT pelo
link (https://appwebl .antt.gov.br/spmi/Site/Login.aspx), que pode ser acessado pelo
representante legal das empresas estrangeiras.

Oportunamente, acrescentou que em breve com início da lavratura dos autos de

infração referentes ao transporte internacional de forma eletrônica no SIFAMA

(Sistema Integrado de Fiscalização, Autuação, Multa e Arrecadação), diversas

funcionalidades serão disponibilizadas com fim de facilitar o acesso do interessado

aos processos, como vistas ao inteiro teor desses, relação de multas e

peticionamento eletrônico.

Informou também a possibilidade de quitação da multa com desconto de 30%,
mediante apresentação de termo de renúncia ao direito de interpor recurso na forma e

no estrito prazo estabelecido na Resolução ANTT n° 5.083/16 (30 dias após o

recebimento da notificação de multa), que consta no Anexo VIII.

A delegação boliviana propôs que, em marco bilateral, que ambos os países

apresentem uma tabela de valores de multas com a finalidade de reduzir as multas

estipuladas no Segundo Protocolo de Sanções e Infrações internalizado no Brasil pelo
Decreto 5.462, de 2005, baseado em item já tratado em Reunião ocorrida em 2013

em São Paulo, Brasil.

A delegação brasileira informou que manifestará sua posição na próxima reunião

bilateral.

Por fim, as delegações informaram os contatos atualizados para os esclarecimentos

que se fizerem necessários sobre este tema.

Pelo Brasil:

Flávia Rocha Meio

E-mail: flavia.melo@antt.qov.br

Rafael de Carvalho Bastani

E-mail: rafael.bastankantt.qov.br

Pela Bolívia:

Carlos Aliaga Tellez

Autoridade de Regulação e Fiscalização de Telecomunicações e Transportes
E-mail: caIiaqa@att.gob.bo
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3.4 Integração de Sistemas (Webservice)

A delegação brasileira apresentou o desenvolvimento quanto ao webservice e

demonstrou os avanços feitos com relação ao tema que se encontram disponíveis em
nosso sítio com as informações a respeito da integração separadas por tema e que já
constam as orientações referentes ao MERCOSUL no link:

http://www.antt.qov.br/textogeraUMercosul.html e estendeu o convite para que a

Bolívia verifique a disponibilidade de troca de informação por esse intermédio.

A delegação boliviana tomou nota das informações e se comprometeu a verificar sua

disponibilidade técnica para a aplicação de um sistema integrado ou, ao menos, da

troca efetiva de dados para a agilização das informações e a diminuição de papéis e

burocracia que existe diante do processo atualmente em uso.

As delegações acordaram em indicar os pontos focais de cada país para avançar com

essas tratativas.

Pelo Brasil:

Francisco José Marques

Superintendente de Tecnologia da Informação - SUTEC

Telefone: +5561 3410 1311

E-mail: francisco.marciues@antt.qov.br

Pela Bolívia:

A delegação boliviana informará seu representante oportunamente.

3.5 Troca de informação

A delegação boliviana solicitou informações a respeito das práticas adotadas pela

fiscalização, em especial no que se refere ao controle e aos padrões técnicos de

qualidade.

Em resposta à solicitação, a delegação brasileira apresentou cópia do Manual de

Fiscalização atualizado de Passageiros e Carga, que contém regras, procedimentos e

modelos de documentos, constante do Anexo XI.

36 Copa América

A delegação brasileira registrou que, em junho, será realizada em seu país a Copa
América e que os procedimentos operacionais relativos ao transporte dos torcedores

será o mesmo adotado por ocasião da visita do Papa na Jornada da Juventude, Copa
do Mundo e Olímpiadas.

Eventuais dúvidas poderão ser obtidas na Ouvidoria da ANTT pelo telefone 166 ou e-

mail .juvidoria(ãamt.qov.br e na Gerência de Habilitação de Transporte de

Passageiros e Gestão do Fretamento - GEHAF, conforme exposto no item 38.
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3.7 Fiscalização

A delegação brasileira, por meio da sua equipe de fiscalização apresentou as

Estatísticas dos Autos de Infrações através de gráficos baseados no SISMULTAS-

ANTT, constantes no Anexo XII.

Este levantamento estatístico demonstrou as diversas notificações realizadas pelas
equipes de fiscalização da ANTT, com os respectivos artigos específicos das

penalidades ao longo dos pontos habilitados para realização do Transporte
Rodoviário Internacional Cargas e Passageiro nos pontos de fronteiras entre o Brasil

e Bolívia. Os gráficos apresentados foram os de 2018 e 2019.

Foram apresentados os relatórios da fiscalização realizada em 2015, 2017 e 2018

em Guajará Mirim-BO, Epitaciolândia/Brasileia-AC e Assis Brasil-AC, demonstrando a

falta de cumprimento da legislação aplicável ao Transporte Rodoviário Internacional

de Produtos Perigosos; também foram apresentados os resultados com a balança
portátil utilizada em Epitaciolândia/Brasileia-AC em DEZ 2018, demonstrando que os

veículos de cargas bolivianos, trafegavam com excessos de peso e descumprindo a

legislação de Produtos Perigosos.

Também foi apresentando o levantamento e fiscalização de operação de empresa

boliviana de passageiros, que realiza a linha Puerto Suarez-BOL até Rio de Janeiro-

RJ com sessão em São Paulo-SP e que esta realmente cumpre com o que está no

plano operacional e conforme sua autorização.

Através dos relatórios estatísticos e de fiscalização apresentados, ficou claro da

necessidade de dar continuidade às atualizações dos Manuais de Fiscalização do

Transporte Rodoviário Internacional de Carga, Passageiros e de Produtos Perigosos,
bem como da Harmonização dos Pesos e Tolerâncias. Sendo assim, sugeriu a

conveniência de realização de fiscalização em conjunto com os organismos
brasileiros e bolivianos, a fim de harmonizar e diminuir as dificuldades no que diz

respeito a realização do TRI.

Ficou acordado a inserção na Ata de um manual único que regulamenta os

mecanismos de fiscalização adaptando ambos os modelos de regramento e o Brasil

se colocou à disposição para informar quaisquer dados mais específicos listados na

apresentação, para que a delegação boliviana tome ciência e notifique suas empresas

com relação aos detalhamentos. Ficou definida uma data tentativa para daqui a 2

meses.

A delegação boliviana acordou em começar operações conjuntas de fiscalização,
dando início por Corumbá, com previsão de início na segunda quinzena de junho,

para que ambos os países estejam alinhados com relação ao referido tema.

/
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3.8 Atualização de endereços de e-mail e telefone dos responsáveis das

distintas áreas operacionais

BRASIL:

ASSESSORIA TÉCNICA PARA O TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS E

DE PASSAGEIROS - ASTEC

Sr. Noboru Ofugi
Sr. Marcos Antônio Lima das Neves

E-mail: internacionaI(antt.qov.br

Telefone: +5561 3410 1971

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros - SUPAS

Sr. João Paulo de Souza - Superintendente
E-mail: suas(antt.qov.br

Tel.: 5561 3410 8166

Gerência de Transporte Regular de Passageiros Autorizado - GETAU

Sra. Priscila Nunes de Oliveira - Gerente

E-mail: getau.internacional@antt.ciov.br
Tel.: +5561 3410 1816

Gerência de Habilitação de Transporte de Passageiros e Gestão do Fretamento -

GEHAF

Sr. Hélio Roberto Silva de Sousa - Gerente

E-mail: qehaf(ã.antt.qov.br

Tel.: +5561 3410 1544

E-mail exclusivo para transmissão de modificações de frota: cogin@antt.qov.br

TRANSPORTE DE CARGAS

Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas -

SUROC

Sra. Rosimeire Lima de Freitas - Superintendente
E-mail: suroc(antt.gov.br

Tel: +5561 3410 1200

Gerência de Registro e Acompanhamento do Transporte Rodoviário e Multimodal de

Cargas - GERAR

Sr. José Aires Amaral Filho - Gerente

E-mail: qerar(antt.qov.br

E-mail exclusivo para transmissão de autorizações: cotimantt.qov.br

Tel.: +5561 34101243e5561 34101244
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BOLÍVIA:

CARGAS E PASSAGEIROS

VICE MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

Diretor Geral de transporte Terrestre Fluvial e Lacustre

Sr. Rodolfo Reyes Ortiz Abasto

E-mail: Rodolfo.reyesortiz@oopp.gob.bo
Tel: +59170568559

Raul Deivis Flores Rojas
Chefe da Unidade de Serviços a Operadores - USO

Telefone: +59170568559

E-mail: raul.flores@oorp.qob.bo

Enrique Cesar Peñarrieta Gómez

Encarregado de Informática da Unidade de Serviços a Operadores - USO

Telefone: +59167011508

E-mail: enngue.penarrieta(oop.qob.bo

Raul Deivis Flores Rojas
Chefe da Unidade de Serviços a Operadores - USO

Telefone: +59170568559

E-mail: usotransportes@oopp.qob.bo Correio oficial de Carga e Passageiros -

Unidade de Serviços a Operadores.

3.9 Aspectos Migratórios

A delegação boliviana solicitou que os países estudem a situação do fluxo de pessoas

entre as cidades Puerto Suarez (BO) e Corumbá (BR), como especial atenção a

movimentação de turistas e estudantes.

A delegação brasileira reconheceu a importância do tema e informou que

encaminhará a demanda ao Ministério das Relações Exteriores, que detém

competência para buscar solução para a questão. Enfatizou a dificuldade enfrentada

por essas pessoas por ocasião dos procedimentos migratórios, principalmente em

Corumbá.

Acrescentou que a Polícia Federal do Brasil já está adotando providências para

ampliar a área de atendimento e o quantitativo de funcionários na região.

/



XVI REUNIÃO BILATERAL BRASIL - BOLÍVIA, DOS ORGANISMOS NACIONAIS COMPETENTES

DE APLICAÇÃO DO ACORDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE - ATIT.

São Paulo, 11 e12deabr11de2019.

3.10 Manifestações do setor privado

O setor privado se manifestou conforme Anexo XIII.

A presente Ata é firmada em duas vias de igual teor sendo uma via para cada

Delegação.
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ANEXO I

Lista de Participantes



ANEXO I - Lista de Participantes

DELEGAÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Chefe da Delegação:
Noboru Ofugi
_________________________________

Chefe da Assessoria Técnica para o

Transporte Internacional de Cargas e de

Passageiros - ANTT.

Delegados:

Rosimeire Lima de Freitas Superintendente I ANTT

Francisco José Marques Superintendente I ANTT

Priscilla Nunes de Oliveira GerentelANTT

Thais Messina de Godoy Freixo Gerente Substituta/ANTT

Wilbert Junqullho Assessor IANTT

Marcos Antônio Lima Neves CoordenadorlANTT

Maycon Casal Coordenador - URRS/ANTT

Marquinelle Oliveira CoordenadorlANTT

Silvana Lucia Castro Barros Assessora I ANTT

Dalton de Campos Mello Coordenador - URSPIANTT

Luciano Rod rigues Coordenador Substituto/ANTT

Henrique de Amorim Leite CoordenadorlANTT

Augusto Pinto da Silveira Coordenador Substituto/ANTT

Observadores:

Gladys Vinci ABTI

Roni Everton Zanatta Celeste

Angela Trindade Pluma

Alexandre Leal Rodrigues FENSEG

Gisele Cristina Marques Bonança Transp.

Cristiane Locatelle Vatri Andorinha S/A

Luís Antonio Carrilho Andorinha S/A

Flavio Henrique Lopes Andorinha S/A

Fernando Henrique Chelli Andorinha S/A

Michael M. O. Alexandre Andorinha S/A

Antonio Henrique Santos Andorinha S/A

SOnha Rotondo NTC & Logística fj

fç



Cristina Fernandes Transp. Dinâmico

Alexandre Otsuzi Vieira Santa Cruz Trans

Paulo Humberto Andorinha S/A

João Batista H. Teixeira Andorinha S/A

Ruchelli S. Fernandes Dx Log

Cristina da Silva Freitas Transp. Dinâmico

Manoel Rodrigues Vereador de Corumbá

Aquiles Leonardo Pisanelli Associação dos Organismos de Inspeção -

ANGIS

Lourival V. Costa Jr Setlog/Pantanal/Corumbá

Edson Cabrera Andorinha S/A

\\
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ANEXO I - Lista de Participantes

DELEGAÇÃO DO ESTADO PLURINACIONAL DA BOLÍVIA

Chefe da Delegação:
Jorge Sardan Forenza

Vice-Ministro de Transporte

Delegados:

Rodolfo Reyes Ortiz Abasto VMT

Karem Portela Maydana USO-DGTTFL

Ivan Meneses Aduana

Erlan Melgar Salvatierra VMT

Martin Valdez Goytia MRE

Carlos Aliaga Teilez ATT

Observadores:

Nelcy Ximena Sandoval Castro Exp. Jenecherú

Eudo Mandoz Tomicha Transp. Cruceña SRL

Luis Añez La Preferida

Roberto Leone La Preferida

José Eduardo Aliendre Quirquincho

René Cáceres Choque Quirquincho

Santusa de Cáceres Quirquincho

Daniel V. Mena Iridium SRL

Ramiro Oroslo Acosta 23 de Marzo

Gustavo Kippes COTRAPQ

Harold Sandoval Castro Transbolpar SRL

Osvaldo Pimenta da Silva Filho Transbolpar SRL

Rosemary Castro Argolo Transbolpar SRL

Ronald Sandoval Sanabria Transbolpar SRL
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ANEXO II

Ternário
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TEMÁRIO

1. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

1.1 Informações sobre linhas acordadas e operadas (empresas, horários,

frequências, seccionamentos, pontos fronteiriços, etc.)

1.2 Definições e Conceitos referentes ao Transporte de Passageiros

1.3 Temas pendentes da XV Reunião

1.3.1 Reativação das linhas Corumbá (BR) - Puerto Suárez (BO) e Porto Velho

(BR) - Riberalta (BO) canceladas na XII Reunião Bilateral

1.3.2 Proposta de criação da linha Goiânia (BR) - Puerto Suárez (BO)

1.4 Modificação de Frota via Sistema

1.5 Serviço de Temporada turística

2. TRANSPORTE DE CARGAS

2.1 Análise dos Aspectos Técnicos e Operacionais do Transporte de Carga

2.2 Trânsito de Veículos Bolivianos de Carga pelo Território Brasileiro.

2.3 Viagem Ocasional no Transporte de Cargas

2.4 Resolução ANTT 5.840/2019

2.5 Bitrem

2.6 Caminhões que não chegam à aduana de destino declarada

3. OUTROS ASSUNTOS

3.1 Seguros

3.2 Modelo de Certificado de Inspeção Técnica

3.3 Multas

3.4 Integração de Sistemas (Webservice) I
3.5 Troca de informação
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3.6 Copa América

3.7 Fiscalização

3.8 Atualização de endereços de e-mail e telefone dos responsáveis das distintas

áreas operacionais

3.9 Aspectos Migratórios

3.10 Manifestação do Setor Privado

it
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ANEXO 1H

Relação dos serviços operados entre os dois países



Relação de Serviços Acordados - BRASIL I BOLÍVIA

Frequência Itinerário/Seção

N Serviço
máxima/por

sentido
Tipo de serviço Fronteira Documento de criação

/bandeira

Itinerário: Rio de Janeiro (BR), Barra Mansa (BR), Aparecida

(BR), São José dos Campos (BR), São Paulo (BR), Ourinhos (BR),
Assis (BR), Presidente Prudente (BR), Nova Alvorada (BR),

Campo Grande (BR), Miranda (BR), Corumbá (BR), Arroyo
Rio de Janeiro (BR) - Puerto Suarei (BO) 2 horários Convencional Concepción (BO) e Puerto Suarez (BO). Corumbá (BR) -

Acordada na Ata de

Puerto Suarez (80)- Rio de Janeiro (RJ) diários com sanitário Seção: Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo, Campo Puerto Suarez (Ba)
Reunião Bilateral de 28, 29

Grande, aurinhos, Assis, Presidente Prudente, Nova Alvorada,
e 30/10/87

Aquidauana, Anastácio e Miranda para: Puerto Suarez e de:

Ourinhos, Assis, Presidente Prudente, Nova Alvorada,

____________________________________________
________________

Aquidauana, Anastácio e Miranda para: Arroyo-Concepción.
________________

Itinerário: Santa Cruz de La Sierra, Roboré, Puerto Suarez,

_____________________
___________________________

São Paulo (BR) - Santa Cruz de La Sierra (BO) Convencional Arroio Concepcián (80) - Corumbá, Campo Grande, Baurú e Corumbá (BR) -

Acordada na Ata de

2
Santa Cruz de La Sierra (80)- São Paulo (BR)

1 horário diário
com sanitário São Paulo (BR) Puerto Suarez (80)

Reunião Bilateral de 24 e

- _________________________________________ _______________

Seção: Não houve definição de seção.
26/11/93.

Cáceres (BR) - San Matias (Ba)
Não foi

_______________

Convencional Itinerário: Cáceres (BR) - San Matias (Ba)

___________________

Cáceres (BR) - San

_________________________

Acordada na Ata de

3

-

San Matias (Ba) - Cáceres (BR)
estabelecida

frequência
com sanitário Seção: Linha direta. Matias (BO)

Reunião Bilateral de 19 e

20/5/2005.

Itinerário: Cuiabá (BR), Cáceres (BR)/San Matias (Ba), Santo

Cuiaba (BR) - Santa Cruz de La Sierra (Ba) 1 frequência Convencional
Ignácio de Velasco (Ba), San Ramón (Ba), Los Troncos (Ba),

Cáceres (BR) - San
Acordada na Ata de

4
Santa Cruz de La Sierra (Ba) - Cuiaba (BR) semanal. com sanitário

Montero (B0) e Santa Cruz de La Sierra (Ba).
Matias (Ba)

Reunião Bilateral de 19 e

Seção: Cuiabá e Cáceres para: Santo Ignácio de Velasco, San 20/5/2005.

_________________________________________

Ramon e Santa Cruz de La Sierra.

1.2



N PAÍS LINHAS Prefixo - TIPO DE PONTOS
LIGAÇAO EMPRESAS

SERVIÇO FRONTEIRIÇOS
AUTORIZAÇAO OBSERVAÇÃO

BR 80 FREQ. BR 80

Meses: Jan. a dez.

__________________ __________________ __________________ ____________

Rio de Janeiro:
07-0117-00 RIO DE JANEIRO (BR) -

238 - EMPRESA DE
CONy. C, CORUMBÁ (BR) / LO - 05/2016-ANTT.

1 X diário às 10h00.
LOP 72 PUERTO SUAREZ (BO)

TRANSPORTES
SANITÁRIO PUERTO SUAREZ (80) VIG. 17/11/2026.

Puerto Suarez: diário ANDORINHA LTDA.

às 12h30min.

Meses: de jan. a dez.

Puerto Suarez: diário
PUERTO SUAREZ (80)-

EMPRESA DE
CONy. Cf CORUMBA (BR) /

LO - 083/2011

LC - 032/12- ANTT,
1 X às 13:30. 19.1734-00

RIO DE JANEIRO (BR)
TRANSPORTES

SANITÁRIO PUERTO SUAREZ (80) VIG. 28/12/2021.
Rio de Janeiro: diário CRUCEIJA S.R.L.

às 06:45.

Meses: de jan. a dez.

So Paulo: diário às SÃO PAULO (BR) - 238 - EMPRESA DE
CONy. Cf CORUMBA (BR) / LO - 12/2018-ANTT

2 X 13:00. 08-0222-00 SANTA CRUZ DE LA TRANSPORTES
SANITÁRIO PUERTO SUAREZ (80) VIG. 05/09/2028

Santa Cruz: diário às SIERRA (80) ANDORINHA LTDA.

21:30.

Meses: Jan. a dez.

___________ ___________________ ___________________ ______________ _____________

Santa Cruz: diário às SANTA CRUZ DE LA 1027 - EMPRESA DE
CONy. C/ PUERTO SUAREZ (BO)/

LO-092/2009
2 X 19h30. 08.1862-00 SIERRA (80) - SÃO TRANSPORTE

SANITÁRIO CORUMBÁ (BR)
LC-022/2010

S5o Paulo: diário às PAULO (BR) PREFERIDA S.A. VIG. 26/11/2019
15h00.

CÁCERES (BR) - SAN CONy. C/ CACERES (BR) / SAN
3 X

MATIAS (BO) SANITÁRIO MATIAS (BO)
Sem operadora

SAN MATIAS (BO) - CONy. C/ CÁCERES (BR) / SAN
3

-

X
CÁCERES (BR) SANITÁRIO MATIAS (80)

Sem operadora

-

CU ABA (BR) - SANTA
CONy. Cf CÁCERES (BR) / SAN Sem operadora

4 X CRUZ DE LA SIERRA
SANITÁRIO MATIAS (BO) brasileira

(BO)
_____________

Meses: jan. a dez.

________ ______________ ___________ _______________ ______________ __________

Santa Cruz: 4 às
SANTA CRUZ DE LA

1182- EXPRESO CONy. C/ CÁCERES (BR) / SAN LC - 47/2019-ANTT
4 X

19:00
11-1854-00 SIERRA (80) - CUIABA

JENECHERU SANITÁRIO MATIAS (80) Vig. 23/05/2023
(BR)

Cuiabá: 6 às 10:00.
____________ ____________________ ____________________ _______________ ____________________ ____________________ ______________

2.2
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ANEXO IV

Definições e Conceitos referentes ao Transporte de Passageiros
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Definições

Passagem ou boleto de viagem: documento que valida o contrato de transporte com

o passageiro da linha regular de longa distância, o qual deve conter no mínimo o

nome da empresa, a origem-destino, nome do passageiro, data e hora da viagem.

(Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Frequência: Quantidade de saídas em uma determinada linha por sentido (ida e

volta), em um período de tempo determinado. (Definição da XVI Reunião do artigo 16

doATIT).

Itinerário: Trajeto a ser realizado na execução de um serviço ou linha, que pode ser

definido mediante códigos das rodovias, nome das localidades ou pontos geográficos
conhecidos. (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Linha: serviço regular de transporte coletivo de passageiros conectando dois pontos
terminais (origem-destino). (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Parada: lugar de interrupção de viagem permitido ao longo do itinerário, utilizado para

garantir ao longo do percurso da viagem e no tempo devido, alimentação, conforto e

descanso dos passageiros e da tripulação do ônibus. (Definição da XVI Reunião do

artigo 16 do ATlT).

Seção: trecho do itinerário de uma linha estabelecida, previsto para embarque e

desembarque de passageiros, com fracionamento do preço da passagem. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Serviço regular de temporada turística não permanente: serviço especial
autorizado pelos organismos nacionais competentes, com datas e prazos definidos de

operação, que servem para assegurar a oferta de transporte em períodos de alta

demanda, para itinerários não atendidos por serviços regulares de transporte
internacional. (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Serviço regular de temporada turística permanente: serviço especial autorizado

pelos organismos nacionais competentes, para um itinerário atendido por uma linha

habilitada, com datas e prazos definidos de operação, para assegurar a oferta de

transporte em períodos de alta demanda. (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do

ATIT).

Terminal: infraestrutura de uso público, devidamente habilitada, dotada de serviços e

facilidades necessárias para o embarque e desembarque de passageiros. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Transporte de passageiros de caráter ocasional em circuito fechado: serviço
realizado com uma lista fechada pré-definida de passageiros no ponto de origem, com

um destino pré-determinado, não podendo variar, no retorno do ponto de destino, a

quantidade e os nomes dos passageiros viajantes, salvo em casos de força maior
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devidamente justificadas, não constituindo serviço regular sua permanente realização.

(Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Transporte fronteiriço de passageiros: aquele realizado exciusivamente entre

cidades vizinhas de fronteira de países signatários, com características específicas
acordadas bilateralmente o multilateralmente. (Definição da XVI Reunião do artigo 16

do AT IT).

Empresa de Transporte Internacional: todo transportador autorizado por seu país
de origem para realizar tráfego internacional terrestre. Compreende toda pessoa

jurídica, incluindo cooperativas ou similares que ofereçam serviços de transporte a

título oneroso (ATIT, art. 19, item 4).

Licença Complementar: autorização concedida pelo país de destino ou de trânsito à

empresa que possui licença originária. (ATIT. Art. 19, item 14).

Licença Originária: autorização para realizar transporte terrestre nos termos do ATIT,

outorgada pelo país com jurisdição sobre a empresa. (ATIT. Art. 19, item 13).

Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros: é aquele realizado por

empresas autorizadas para transladar pessoas, de forma regular ou ocasional entre

dois ou mais países. (ATIT. Art. 19, item 07).

Além dos conceitos e definições acima elencados, apresenta-se outras definições
importantes para a prestação dos serviços de transporte rodoviário internacional de

passagei ros:

Bagageiro: compartimento do veículo destinado exclusivamente ao transporte de

bagagens, malas postais e encomendas, com acesso independente do

compartimento de passageiros. (No momento não é permitido o transporte de

encomendas em ônibus de passageiros de linha regular habilitados para viagens
internacionais, previsto na Resolução MERCOSUL/GMC n° 28/05, uma vez que não

foram definidos os trâmites operacionais para a aplicação do disposto na citada

Resolução).

Bagagem: conjunto de objetos de usa pessoal do passageiro, devidamente

acondicionado, transportado no bagageiro do veículo.

Inspeção Técnica Veicular: é a vistoria realizada nos veículos de transporte de

passageiros, por empresas habilitadas e credenciadas (exigido para a habilitação ao

transporte internacional).

Licença de Viagem Ocasional em Circuito Fechado: licença concedida para a

realização de viagem não caracterizada como prestação de serviço regular e

permanente, ou aquela que vier a ser definida em acordos bilaterais ou multilaterais,
nos termos do Anexo 4 do ATIT.

Pontos de Fronteira Autorizados: locais alfandegados para a entrada e saída de

veículos rodoviários de carga e passageiros, procedentes do exterior ou a ele

destinado.
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Representante Legal: pessoa física ou jurídica com domicílio fixo no pais de destino,

designada com plenos poderes para representar empresa estrangeira em todos os

atos administrativos e judiciais.

Retenção: consiste na permanência de veículo, documento, bem e/ou produto no

local de abordagem da fiscalização ou em local próximo por ela indicado até o

saneamento da irregularidade ou quando a continuidade da viagem representar risco

à integridade física de passageiros, tripulação, fiscais e/ou terceiros ou à prestação do

serviço.

Ponto de apoio: local destinado a higienização, reparos, manutenção e socorro de

ônibus em viagem, bem como ao atendimento à tripulação.

Transporte Local ou Cabotagem (Transporte Doméstico): realizar transporte
interno em território do país de destino.

Transporte Multimodal de Passageiros: é aquele no qual os passageiros são

transportados por mais de um meio de transporte.
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ANEXO V

Apresentação do Sistema de Habilitação de

Transporte de Passageiros - SisHAB
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Sistema de Habilitação de Transporte de Passageiros - SisHAB

Melhorias no processo de habilitação perante a ANTT:

Envio dos documentos via upload;
o Redução do tempo de chegada da documentação à

AN1T;

o Tratativa de eventuais pendências de forma online;

o Maior agilidade ao processo de análise - análise em

tempo real -i dia útil.

4*SisHAB

Sistema de Habilitação de Transporte de Passageiros - SisHAB

Implantado pela ANTI em agosto de 2017, objetiva
realizar a gestão da base cadastral das habilitaçôes
relativas ao Transporte Rodoviário Interestadual e

Internacional de Passageiros (TRllP), assim como dos

veículos e motoristas habilitados à prestação do

serviço.

4)SisHAB

Sistema de Habilitação de Transporte de Passageiros - SIsHAB

Cadastramento de veículos - frota nacional:

A empresa informará a placa do veículo.

• Serão preenchidos, automaticamente, por meio de

integração com o Denatran:

o Renavam;

o Chassi;

o Ano de fabricação;
o Espécie do veículo;

o Unidade da Federação.

- A

4)5isHAB AANTr

1



11/04/2019

Sistema de Habilitação de Transporte de Passageiros - SisHAB

Cadastramento de veículos:

• São consultados, automaticamente, por meio de

integração com o SisCSV - Denatran:

o Certificado de Segurança Veicular - CSV/ANTT e CSV

Mercosul.

• São consultados, automaticamente, por meio de

integração com o Sistema de Seguro de Responsabilidade
Civil - SisSRC:

o Dados das apólices e endossos dos seguros de

responsabilidade civil, do ramo 0623- Resp. Civil

Transporte Interestadual.

1!P'SisHAB AATT

Sistema de Habilitação de Transporte de Passageiros - SisHAB

Obrigada!

Thais Messina de Godoy Freixo

Coordenadora de Estruturaçõo de Dados

thois.godoy@ontt.gov.br
+5561 34101506

'*SisHAB AA.rrr

Sistema de Habilitação de Transporte de Passageiros SisHAB

Proposta:

• Funcionalidade "Frota Internacional - Modificação de

Frota":

o Acesso por meio de login e senha, diretamente no

site da ANTI ou por meio de integração de sistemas;

o Eliminação da comunicação por e-mail;

o Customização das telas, conforme acordado entre os

países;
o Maior agilidade no atendimento da demanda;

o Expedição de documento de frota habilitada de

forma automatizada, em via dupla.

SísHAB



XVI REUNIÃO BILATERAL BRASIL - BOLÍVIA, DOS ORGANISMOS NACIONAIS

COMPETENTES DE APLICAÇÃO DO ACORDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL

TERRESTRE - ATIT.

São Paulo, lie 12 de abril de2019.

ANEXO VI

Resolução ANTT 5.840/2019
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. Ato: Resolução 5840/2019

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO N° 5.840, DE 22 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre o transporte rodoviário internacional de cargas e dá outras providências.

Histórico do Ato

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTI, no uso de suas atribuições,
fundamentada no Voto DEB - 042, de 11 de janeiro de 2019 e no que consta do Processo n°

50500.112144/2018-82; e

CONSIDERANDO as contribuições recebidas por intermédio da Audiência Pública n° 002/2018, realizada

entre o período de 29 de janeiro de 2018 e 14 de março de 2018, resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 10 Estabelecer normas para o transporte rodoviário internacional de cargas.

§ 10 A prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de cargas por transportador brasileiro, em
caráter regular, depende de outorga de Licença Originária, obtida junto à ANTI, e de Licença Complementar
obtida junto ao Organismo Nacional Competente do país de destino e de trânsito, conforme o caso.

§ 2° A prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de cargas, em caráter não regular,
depende de Autorização de Viagem de Caráter Ocasional;

§ 30 0 transporte rodoviário internacional de carga própria depende da Autorização de Transporte
Rodoviário Internacional de Carga Própria.

§ 40 0 trânsito por terceiro país por transportador brasileiro que detém Licença Originária com tráfego
bilateral depende de Autorização de Trânsito.

§ 50 A prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de cargas em território brasileiro, em

caráter regular por transportador estrangeiro que detenha Licença Originária emitida pela autoridade

competente do país em que esteja legalmente constituído, depende de Licença Complementar obtida junto à

ANTI.

Art. 2° Depende do atendimento aos requisitos estabelecidos em acordos internacionais e nesta Resolução a

outorga de:

I - Licença Originária para transportador brasileiro;

II - Autorização de Viagem de Caráter Ocasional para transportador brasileiro;

III - Autorização de Transporte Rodoviário Internacional de Carga Própria para pessoa física ou jurídica;

IV - Licença Complementar para transportador estrangeiro; e

V - Autorização de Trânsito para transportador brasileiro.

CAPÍTULO II

DAS DEFINIÇÕES

Art. 3° Para fins deste regulamento considera-se:

I - Autorização de Viagem de Caráter Ocasional: concedida para a realização de viagem não caracterizada

como prestação de serviço regular, ou aquela que vier a ser definida em acordos bilaterais ou multilaterais;

https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?cod_menu=5412&cod_moduto=161 &acao=abnrAtosAno&aberto=true 1/10
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de Trânsito para transportador brasileiro: emitida pela AN1T para solicitar /f1gL3;
esti ngetro que o trnsportdor hbilithdo sejp putorizado transithr pelc ten itói õ de terceiro ppís, corn a

frota autorizada, para a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de cargas;

III - Frota: relação de veículos autorizados ao transporte rodoviário internacional de cargas;

IV - Licença Complementar: autorização concedida pelo país de destino ou de trânsito à empresa que possui

Licença Originária;

V - Licença Originária: autorização para realizar transporte internacional terrestre para país estrangeiro, nos

termos dos acordos internacionais, outorgada pelo país com jurisdição sobre a empresa;

VI - Prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de cargas: transporte realizado sob a

responsabilidade de transportador autorizado nos termos da presente Resolução, de forma regular ou

ocasional, cuja carga seja destinada à exportação ou importação, que tenha como origem ou destino

território de país estrangeiro, amparado por Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário de Carga
- CRT;

VII - Transportador: toda pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em Lei que tenha o

transporte rodoviário internacional de cargas como atividade econômica, autorizado a operar o transporte
rodoviário internacional de cargas em caráter regular ou ocasional;

VIII - Transporte Rodoviário Internacional de Carga Própria: transporte realizado por pessoa física ou

jurídica cuja atividade comercial principal não seja o transporte de cargas remunerado, efetuado com

veículos de sua propriedade ou posse, e que se aplique exclusivamente a cargas que utilizam para seu

consumo ou para distribuição dos seus produtos; e

IX -

Viagem ocasional: operação especial de transporte que, pela sua própria natureza, requer a utilização
de veículos específicos, não disponíveis na frota dos transportadores que prestam serviço de transporte
internacional de carga, em caráter regular; ou para operações de transporte eventuais.

CAPÍTULO III

DA LICENÇA ORIGINÁRIA

Art. 4° Para fins de obtenção da Licença Originária o requerente deverá atender aos seguintes requisitos:

I - ser Empresa ou Cooperativa constituída nos termos da legislação brasileira, tendo o transporte rodoviário

de cargas dentre as atividades econômicas;

II - estar regular no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas
- RNTRC;

III - não possuir multas impeditivas, junto à ANTT;

IV - não estar inscrito na Dívida Ativa da ANTT;

V - ser proprietário de veículos que tenham capacidade de transporte dinâmica total mínima de 80 (oitenta)
toneladas, devidamente cadastrados no RNTRC, compostos por equipamentos do tipo trator com

semirreboque, caminhões com reboque ou veículos do tipo caminhão simples;

VI - possuir infraestrutura administrativa com telefone para contato e endereço para correspondências, e VII

-

possuir dois endereços eletrônicos para envio, pela ANTI, de notificações e comunicados referentes ao

previsto nesta Resolução.

1° Serão considerados veículos próprios da Cooperativa de Transporte de Carga, para os fins do inciso V

deste artigo, os veículos automotores de carga e de implementos rodoviários em seu nome ou no de seus

cooperados.

§ 2° 0 cálculo da capacidade de transporte dinâmica total mínima observará as correlações entre

capacidade de carga útil, tipo de veículo e quantidade de eixos estabelecidas na Resolução MERCOSUL/GMC
n° 26/11 ou a que venha a substituI-la.

Art. 5° Além dos veículos de propriedade do requerente, poderão ser habilitados os veículos que estejam
cadastrados no RNTRC e na posse do requerente, conforme prevê a Resolução ANTI o° 4.799, de 27 de julho de

2015, ou outra que vier a substituí-la.

2/10
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solicitar Licença Originária o requerente deverá apresentar requerimento, na forma e3;

pei Al\ ii, rirmdo põl seu reps esent3nte legpl, ou procurdoi, devidmente cõmprovdo poi seu respectivo
instrumento de mandato, acompanhado dos seguintes documentos:

I - Empresa:

a) comprovante de pagamento de emolumento;

b) cópia, registrada na Junta Comercial, de contrato ou estatuto social, com as eventuais alterações e,

quando aplicável, da ata da eleição da administração em exercício;

c) procuração, caso o responsável não figure como administrador da empresa; e

d) relação de veículos, devidamente cadastrados na frota da ETC junto ao RNTRC, acompanhada dos

respectivos Certificados de Inspeção Técnica Veicular Periódica - CITV.

II - Cooperativa:

a) comprovante de pagamento de emolumento;

b) cópia, registrada na Junta Comercial de estatuto social;

c) cópia da ata de eleição da administração e listagem nominativa dos associados, contendo nome e CPF

firmada pelo representante legal da Cooperativa;

d) procuração, caso o responsável não figure como representante legal da Cooperativa; e

e) relação de veículos, devidamente cadastrados na frota da CTC junto o RNTRC, acompanhada dos

respectivos Certificados de Inspeção Técnica Veicular Periódica - CITy.

§1° Quando os veículos relacionados para fins do disposto na alínea "d" do inciso I e na alínea "e" do inciso

II do presente artigo sejam destinados ao transporte de produtos perigosos a granel, poderão ser

encaminhadas, alternativamente ao CITy, cópias do Certificado de Inspeção Veicular - CIV e do Certificado

de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos - CIPP, emitidos de acordo com regulamentos técnicos

do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, complementados com normas

técnicas brasileiras ou internacionais aceitas.

§20 As exigências dos documentos de que tratam a alínea "d" do inciso I e a alínea "e" do inciso II do

presente artigo ficam condicionadas à existência de sistema automatizado para controle de prazo.

§ 30 No caso em que o transportador requerente detenha Licença Originária vigente e pretenda obter

Licença Originária para outro país, e desde de que não tenha havido alterações cadastrais do transportador
e do representante legal, deverá instruir seu pedido apenas com os documentos de que tratam alíneas "a" e

"d" do inciso I e alíneas "a" e "e" do inciso II deste artigo.

§ 4° Nos pedidos de Licença Originária para o Chile serão autorizados apenas os veículos com idade inferior

a 28 anos, conforme acordado na XII Reunião Bilateral Chile - Brasil dos Organismos de Aplicação do Acordo

sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), internalizado pelo Decreto n° 99.704, de 20 de novembro de

1990.

Art. 7° 0 transportador habilitado poderá modificar a frota de veículos, observado o disposto no inciso V do

art. 4° e §1° do art. 6° desta Resolução, após comprovada a obtenção de Licença Complementar junto ao

Organismo internacional competente.

Art. 8° A Licença Originária será outorgada pela Diretoria da ANTT, nos termos previstos nos acordos

internacionais vigentes, com vigência de 10 (dez) anos, contados da data de sua expedição.

§ 1° A emissão de Licença Originária para o Peru, conforme acordado bilateralmente, fica condicionada à

disponibilidade de cotas.

§ 2° A Licença Originária poderá ser renovada, a pedido do transportador, com antecedência de, no mínimo,
sessenta dias do seu vencimento.

§ 3° A Licença Originária de que trata o caput será entregue a procurador devidamente cadastrado e/ou
encaminhada por meio eletrônico.

§ 4° A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas - SUROC poderá
outorgar a Licença Originária, mediante delegação de competência da Diretoria da ANTI.

https://anttIegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?cod_menu5412&cod_moduIor161 &acao'abrirAtosAno&abertotrue 3/10
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__________________ Originária poderá ser suspensa pela ANTT, se descumpridos os requisitos d10a03;
art. 4u tegu ja con provac1a ua efetiva regularizaço.

§ 10 A verificação dos requisitos previstos no art. 40, incisos III e IV será feita quando da solicitação de

Licença Originária ou renovação.

§ 20 Se, após cento e oitenta dias, persistirem os motivos da suspensão, a Licença Originária poderá ser

cancelada.

Art. 10 A outorga de Licença Originária para transportador brasileiro não autoriza a prestação de serviço de

transporte rodoviário internacional de cargas, devendo ainda ser solicitada a Licença Complementar junto ao

Organismo Nacional Competente do país de destino e de trânsito, conforme o caso.

Art. 11 A Licença Originária não poderá ser objeto de transferência ou cessão, a qualquer título, e sua

inobservância ensejará o cancelamento da Licença.

Art. 12 Para prestar serviço de transporte rodoviário internacional de cargas, em caráter regular, o

transportador brasileiro detentor de Licença Originária deverá solicitar a Licença Complementar junto ao

Organismo Competente no país de destino ou de trânsito.

§ 1° A obtenção da Licença Complementar deverá ser comprovada junto à AN1T, no prazo máximo de

trezentos dias, contados da expedição da Licença Originária, quando o transportador será autorizado a

operar e modificar a frota autorizada a transpor as fronteiras habilitadas

§ 20 0 transportador deverá comunicar, na forma estabelecida pela ANTT, a impossibilidade de atendimento

ao §10 deste artigo possibilitando a prorrogação do prazo previsto, se for o caso.

§ 30 0 não cumprimento de qualquer das providências referidas neste artigo acarretará o cancelamento da

Licença Originária.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE CARÁTER OCASIONAL

Art. 13 A ANTI, quando solicitada, emitirá Autorização de Viagem de Caráter Ocasional, nas operações
especiais previstas nos acordos internacionais vigentes e nesta Resolução.

Parágrafo único. Excepcionalmente, quando não houver previsão, em caso comprovado de especificidade da

operação, poderá ser emitida Autorização de Viagem de Caráter Ocasional.

Art. 14 So consideradas operaç6es especiais as que envolvam o transporte de:

I -

cargas especiais que, por sua natureza ou dimensões, exijam veículos superiores aos limites das normas

vigentes de pesos e dimensões do Mercosul;

II -

cargas destinadas a eventos públicos e esportivos, exposições, feiras agrícolas e de publicidade e outros

eventos comemorativos, tais como objetos de arte para exposições, material circense, material publicitário,
material esportivo, carros de corrida, animais vivos para exposição, palcos para apresentação de shows,
entre outros; e

III - mudanças em geral e outras cargas com demanda excepcional que ultrapassem a capacidade de

atendimento do transporte regular, bem como cargas destinadas a atender emergências e calamidades, a

critério das autoridades competentes.

Art. 15 A emissão da Autorização de Viagem de Caráter Ocasional está condicionada, ainda, ao atendimento

dos seguintes requisitos pelo requerente:

I - ser pessoa jurídica constituída nos termos da legislação brasileira;

II - possuir regularidade cadastral no RNTRC, quando se tratar de Empresa ou Cooperativa de Transporte
Rodoviário de Cargas;

III - inexistência de multas impeditivas, junto à ANTI; e

IV - não inscrição na Dívida Ativa da ANTt
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que soUcitar Autorização de Viagem de Caráter Ocasional

rquenrnerto, n forme estb&cid pelp ANTT firmpdo por seu epresentnte leg&, ou procurdoi;
contendo as seguintes informações:

I - nome ou razão social do responsável pela viagem ocasional e CNPJ;

II - origem e destino da viagem;

III - motivo da viagem;

IV -

quantidade aproximada de viagens;

V -

pontos de fronteira a serem utilizados durante o percurso;

VI - descrição da carga a ser transportada, tanto na ida quanto no regresso; e

VII - relação dos veículos a serem autorizados, previamente cadastrados no RNTRC do requerente, quando
for o caso de Empresa ou Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas, conforme prevê a Resolução
ANTI no 4.799, de 2015, ou outra que vier a substituI-la.11

§ 10 Na relação de veículos de que trata o inciso V deste artigo, não serão considerados veículos habilitados

que constam da frota de transportador autorizado a realizar prestação de serviço, em caráter regular, de

transporte rodoviário internacional de cargas.

§ 2° Devem ser anexados ao requerimento os seguintes documentos:

I - Empresa:

a) cópia, registrada na Junta Comercial, de contrato ou estatuto social, com as eventuais alterações e,

quando aplicável, da ata da eleição da administração em exercício; e

b) procuração, caso o responsável não figure como administrador da empresa.

II - Cooperativa:

a)cópia, registrada na Junta Comercial de estatuto social;

b) cópia da ata de eleição da administração e listagem nominativa dos associados, contendo nome e CPF,
firmada pelo representante legal da Cooperativa; e

c)procuração, caso o responsável não figure como representante legal da Cooperativa.

III -

cópia do CRLV vigente de cada veículo, quando não se tratar de veículo cadastrado no RNTRC da

Empresa ou Cooperativa;

IV - cópia do certificado bilIngue da Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador em

Viagem Internacional, por lesões ou danos a terceiros (RCTRVI);

V - cópia do Certificado de Inspeção Técnica Veicular Periódica - CITV; e

VI - cópia de CIPP e CIV conforme previsto no § 1° do art. 6°, se for o caso.

§ 3° No caso de veículos que não possuam placa, tracionados ou não por cavalo trator registrado, deverá

ser apresentada a Licença de Trânsito emitida pelo Orgão de Trânsito responsável, em substituição ao CRLV.

§ 4° Conforme o parágrafo único do art 13, em situações excepcionais, a ANTI poderá dispensar o

atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 15 e/ou alterar a lista de documentos de que

trata o § 2° deste artigo.

Art. 17 É vedada a subcontratação para realização de viagem de caráter ocasional.

Art. 18 A Autorização de Viagem de Caráter Ocasional será concedida com vigência não superior a 6 (seis)
meses.

Parágrafo único. Somente poderão realizar viagens de caráter ocasional veículos autorizados para esse fim.

CAPÍTULO V

DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL DE CARGA PRÓPRIA
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11i.çtAessoa física ou jurídica deverá solicitar Autorização de Transporte Rodoviário Inteçjl83;
carga i-'pria, desde que a finalidade nc seja a prestação de 5eÍViÇõ de transporte rodoviiio intet nacional

de cargas.

§ lo O requerimento deverá ser encaminhado, na forma estabelecida pela ANT1, contendo as seguintes
informações:

I - nome ou razão social e CNPJ, em caso de pessoa jurídica responsável pelo transporte de carga própria,
ou nome e CPF, em caso de o responsável ser pessoa física;

II - informações do importador e exportador;

III - origem e destino da operação;

IV - quantidade aproximada de viagens;

V - ponto(s) de fronteira a ser(em) utilizado(s) durante o percurso;

VI - descrição da carga a ser transportada, tanto na ida quanto no regresso; e

VII - relação dos veículos, de categoria particular, próprios ou que estejam na posse do requerente.

§ 20 Devem ser anexados ao requerimento os seguintes documentos:

I - Empresa:

a) comprovante de pagamento do emolumento correspondente;

b) cópia, registrada na Junta Comercial, de contrato ou estatuto social, com as eventuais alterações e,

quando aplicável, da ata da eleição da administração em exercício; e

c) procuração, caso o responsável não figure como administrador da empresa.

II - Cooperativa:

a) comprovante de pagamento do emolumento correspondente;

b) cópia, registrada na Junta Comercial de estatuto social;

c) cópia da ata de eleição da administração e listagem nominativa dos associados, contendo nome e CPF,
firmada pelo representante legal da Cooperativa; e

d) procuração, caso o responsável não figure como representante legal da Cooperativa.

III - cópia do CRLV vigente de cada veículo;

IV - cópias do CITV's; e

V - cópias de CIPPs e CIVs conforme previsto no § 10 do art. 6°, se for o caso.

§ 30 A regularidade da posse do(s) veículo(s) deverá ser comprovada mediante a anotação de contrato de

comodato, aluguel, arrendamento ou afins junto ao RENAVAM ou por outro meio eletrônico hábil

disponibilizado pelos órgãos executivos de trânsito.

§ 4° A comprovação de transporte rodoviário internacional de carga própria dar-se-á mediante a verificação
das seguintes situações:

I - transporte de mercadorias efetuado pelo adquirente em seu próprio veículo;

II - trânsito de mercadorias para venda fora do estabelecimento em veículo do próprio remetente ou na

posse; e

III - transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

§ 5° A emissão da Autorização de que trata o caput está condicionada a:

I - inexistência de multas impeditivas, junto à ANTI; e,

II - não inscrição na Dívida Ativa da ANTI.
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de Transporte Internacional de Carga Própria será concedida, conforme1i:3;
em acordos biltei is e multilterk.

Parágrafo único. Até que seja acordado modelo específico, a ANTI emitirá a autorização de que trata o caput
conforme modelo de documento Autorização de Viagem Caráter Ocasional Viagem devidamente identificado

como 'Autorização de Viagem de Caráter Ocasional para Transporte de Carga Própria" com vigência não

superior a (6) seis meses.

CAPÍTULO VI

DA LICENÇA COMPLEMENTAR PARA TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO

Art. 21 A Licença Complementar será expedida, obedecidos os princípios da reciprocidade consagrados nos

acordos bilaterais e multilaterais, a transportador estrangeiro detentor de Licença Originária, outorgada pelo
Organismo Nacional Competente do país de origem.

Parágrafo único. A Licença Complementar terá prazo de validade igual ao previsto na Licença Originária
correspondente ou nos acordos bilaterais ou multilaterais vigentes.

Art. 22 O pedido de Licença Complementar será encaminhado, mediante requerimento de representante
legal do transportador estrangeiro no Brasil, na forma estabelecida pela ANTI, contendo informações:

I - do transportador:

a) razão social;

b) identificação fiscal do país de origem; e

c) número da Licença Originária e vigência.

II - do representante legal:

a) nome e CPF ou nome ou razão social e CNPJ, número de telefone, dois endereços eletrônicos, para envio,

pela ANTI, de notificações e comunicados referentes ao previsto nesta Resolução e procuração, caso o

responsável não figure como administrador da empresa, quando for o caso;

b) endereço comercial; e

c) endereço residencial, no Brasil.

§ 1° Deverão ser anexados ao requerimento os seguintes documentos:

I - Licença Originária e seus anexos, concedida há, no máximo, cento e vinte dias pelo Organismo Nacional

Competente e devidamente apostilado no país de origem.

II - procuração outorgada por instrumento público, a um único representante legal perante a ANTI,
residente e domiciliado em território brasileiro e com poderes para representar o transportador estrangeiro
e responder em seu nome em todos os atos administrativos e judiciais, facultado o substabelecimento com

reserva de poderes;

III - cópia do contrato social ou estatuto social, registrado na Junta Comercial, com as eventuais alterações
e, quando aplicável, da ata da eleição da administração em exercício, caso a procuração seja outorgada à

pessoa jurídica brasileira; e

IV - comprovante de pagamento de emolumento correspondente.

§ 2° Na procuração de que trata o inciso II do § 1° deste artigo deverão constar a identificação completa do

representante legal, incluindo CNPJ ou CPF, e o endereço físico.

§ 3° Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados da correspondente tradução para o

português, por tradutor público juramentado, após obtenção do visto consular perante a representação
diplomática do Brasil no país de origem, salvo existência de acordo internacional que disponha de forma

diversa.

§ 4° Eventual substituição do representante legal ou alteração dos respectivos dados cadastrais deverão ser

comunicadas, imediatamente, à ANTI, sob pena de suspensão da Licença Complementar, até efetiva

regularização da pendência.
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de Licença Complementar, sem prejuízo da apresentação dos documentos1):3-
prt. z rib, condiciond, prviannt, à verificação de:

I - inexistência de multas impeditivas, junto à ANTI; e

II - não inscrição do transportador estrangeiro na Dívida Ativa da ANTE

Art. 24 A Licença Complementar será outorgada pela ANTI e entregue ao representante legal ou procurador
devidamente cadastrado e/ou enviada por via digital com assinatura eletrônica.

Parágrafo único. É de exclusiva responsabilidade do transportador estrangeiro manter atualizados seus

dados cadastrais e de seu representante legal.

Art. 25A Licença Complementar poderá ser renovada mediante a comprovação dos requisitos estabelecidos

nesta Resolução.

Art. 26 Com respaldo em acordos bilaterais para a troca de informações eletrônicas diretamente entre os

Organismos Internacionais Competentes, poderá ser dispensada a apresentação, pelo representante da

empresa, do documento de que trata o inciso I do art. 22, desta Resolução.

CAPÍTULO VII

DA AUTORIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA TRANSPORTADOR BRASILEIRO

Art. 27 Para solicitar Autorização de Trânsito o transportador brasileiro que detém Licença Originária vigente
deverá apresentar requerimento, na forma estabelecida pela ANTT firmado por seu representante legal, ou

procurador, contendo as seguintes informações:

I - identificação do transportador;

II - número da Licença Originária;

III - país a ser transitado; e

IV - comprovação de pagamento de emolumento.

§ 1° A Autorização de que trata o caput será emitida quando a informação do país a ser transitado não

constar da Licença Originária.

§ 2° Em atendimento à solicitação será emitida a Autorização de Trânsito e a Relação de Frota atualizada.

CAPÍTULO II

DA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

Art. 28 Em caso de vencimento e não apresentação, em tempo hábil, de CITy, CIPP, CIV válidos, conforme o

caso, o veículo autorizado será automaticamente suspenso da frota, até que seja sanada a irregularidade.

Art. 29 É de exclusiva responsabilidade do transportador, inclusive de carga própria, manter atualizados

seus dados cadastrais e de seu representante legal, se transportador estrangeiro.

Art. 30 Os transportadores brasileiros detentores de Licença(s) Originária(s) ficam obrigados à atualização
de seus dados cadastrais no prazo de até 15 (quinze) dias contados a partir da alteração, sob pena de

suspensão de sua habilitação.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput poderá ser solicitada pela ANTI a qualquer tempo, e sua

inobservância caracteriza perda dos requisitos exigidos para concessão da Licença Originária, implicando
imediata suspensão até a efetiva regularização.

Art. 31 Aplicam-se, no que couber. os prazos e regras previstos no art. 30 para os transportadores que

detenham a Autorização de Viagem de Caráter Ocasional ou a Autorização de Transporte Rodoviário

Internacional de Carga de Própria.

Art. 32 Os transportadores estrangeiros detentores de Licença Complementar ficam obrigados à

comunicação, no prazo de 15 (quinze) dias do fato, de eventual alteração dos respectivos dados cadastrais

ou substituição do representante legal, neste caso apresentando procuração em vigor, sob pena de

suspensão da Licença Complementar, até efetiva regularização da pendência.
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iico. A atualização de que trata o caput poderá ser solicitada pela ANTI a qualquer
nõservància acarretará suspenso da espectiva Licença Complenentat; após 1!5 (quinze) dias da

notificação.

CAPÍTULO IX

DOS EMOLUMENTOS

Art. 33 Os emolumentos serão devidos em razão de ato requerido à ANTT conforme Anexo desta Resolução,
e o respectivo comprovante de pagamento deverá ser anexado ao requerimento, quando for o caso.

Parágrafo único. Os emolumentos de que trata o caput serão atualizados anualmente, por ato da

Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas -

SUROC, de acordo com a

variação do Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Art. 34 0 recolhimento dos emolumentos deverá ser feito mediante pagamento, no Banco do Brasil, de Guia

de Recolhimento da União - GRU Simples, a ser emitida no endereço eletrônico da ANTI na internet

(www. a ntt .gov.b r).

CAPÍTULO X

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Art. 35 Os transportadores que realizem viagens internacionais em caráter regular, ocasional ou transporte
de carga própria deverão contratar seguro da carga transportada com cobertura para países transitados e

Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador, em viagem internacional, por lesões ou danos a

terceiros (RC TR-VI).

Parágrafo único. A contratação do seguro da carga transportada é de responsabilidade obrigatória do

emissor do CRT, quando for o caso.

Art. 36 Durante a prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de cargas, seja em caráter

regular ou ocasional, bem como durante viagem internacional para transporte de carga própria, é

obrigatório portar no veículo, desde a origem até o destino, sem prejuízo de exigências estabelecidas por

outros órgãos e países, os seguintes documentos:

I - cópia do Certificado de Apólice de Seguros da carga transportada com cobertura para países transitados;

II - cópia do CRT, ou equivalente eletrônico, se adotado pelo Brasil, quando for o caso; e

HI - CIPP e CIV nos casos previstos no § 1° do art. 6°.

§ i O porte obrigatório do Certificado de Apólice de Seguro de responsabilidade civil do transportador
brasileiro, em viagem internacional, por lesões ou danos a terceiros (RCTR-VI) somente é exigível, para fins

de fiscalização, após o cruzamento da fronteira.

§ 20 0 porte dos documentos mencionados no caput poderá ser dispensado, caso sejam implantadas
versões eletrônicas que permitam a devida fiscalização pela ANTI das informações neles contidas.

Art. 37 Para o transporte internacional de produtos perigosos devem também ser observadas as exigências
estabelecidas no Acordo para Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos no Mercosul.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas - SUROC se

incumbirá de definir e disponibilizar o detalhamento dos procedimentos para o envio da solicitação das

autorizações de que trata esta Resolução.

Art. 39 Os transportadores detentores de Licenças Originária ou Complementar ficam sujeitos, conforme o

caso, à aplicação de multas, suspensão ou cancelamento da respectiva Licença, sempre que infringirem as

disposições contidas nos acordos internacionais vigentes e nas normas, assegurado amplo direito de defesa.

Art. 40 A operação de transporte rodoviário internacional de cargas para a consecução de atividade ilícita

sujeita o infrator, mediante prévio processo administrativo, às penalidades de suspensão ou cancelamento

da respectiva Licença, na forma da lei.
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11ocesso administrativo instaurado com base em representação formulada pela Receib.3;
i3rsii en respeito o disposto no at 7, 8, dd Le 10.833, de 29 de dezembo de 2003, seguirá o trân1ite

sumário, devendo o representado ser oficiado do ato de aplicação da sanção.

Art. 42 Aos veículos com bloqueios judiciais, somente será concedida autorização para realizar transporte
rodoviário internacional, conforme o caso, após a apresentação de permissão expressa do Juízo.

Art. 43 Esta Resolução entra em vigor em 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.

Art. 44 Fica revogada a Resolução n° 1.474, de 31 de maio de 2006.

MARIO RODRIGUES JUNIOR

Diretor-Geral

ANEXO

Tabela de Emolumentos

Solicitação Valor

Licença Originária R$370,00

Autorização de Viagem Ocasional (Empresa Brasilei R$210,00

Autorização de Trânsito R$50,00

Autorização de Transporte Rodoviário Internacional de Carga Pró R$210,00

Modificação de Frota R$150,00

Licença Complementar (Empresa Estrangeir R$370,00

Relação de Frota (Modelo 'A' R$50,0U

Renovação de Licença R$290,00

2 Via de Licenças R$190,00

D.O.U., 24/01/2019 - Seção 1

RET., 06/03/2019 - Seção 1

RET., 27/02/2019 - Seção 1

RET., 01/02/2019 - Seção I

Este texto não substitui a Publicação Oficial.
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-AÇÃO DO REGIME TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA - PROPOSTA BRASILEIRA

1. CONCEITOS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

De acordo com o ATIT, Art. 19, Transporte de Carga Própria é:

"aquele realizado por empresas cuja atividade comercial principal não seja o transporte de carga remunerado,

efetuado com veículos de sua propriedade, e que se aplique exciusivamente a cargas utilizadas para seu consumo ou

para distribuição dos seus produtos."

Conforme definido no Art. 35 (ATIT), o transporte próprio reger-se-á por um regime especial que os países signatários
acordarão bilateral ou multilateralmente, no qual se regulamentará a freqüência, os volumes de carga e a quantidade
de veículos aplicáveis a essa modalidade.

Assim e com base nesses princípios é que se apresenta a seguir a proposta brasileira, com a finalidade de regulamentar
e disciplinara presente matéria.

2. PROPOSIÇÃO:

As operações especiais de transporte de carga própria serão assim consideradas nas seguintes situações:

a) no transporte de mercadorias efetuado pelo adquirente em seu próprio veículo;

b) no trânsito de mercadorias para vendas fora do estabelecimento em veículo do próprio remetente; e

c) nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

O transporte de carga própria depende de autorização especial e somente poderá ser realizado se atender às

seguintes exigências:

Transporte realizado em veículo próprio, comprovado por meio do documento de licenciamento do veículo;

O veículo transportador possuir o Certificado de Inspeção Veicular - IN e Seguro que cubra sua

responsabilidade por danos a terceiros, conforme disposições para o transporte rodoviário internacional;

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As autorizações de Regime Especial de Carga Própria serão concedidas pelo prazo máximo de seis meses e poderão ser

renovadas mediante nova solicitação, sendo vedada a sua utilização no transporte remunerado.



IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE VIAGENS OCASIONAIS - PROPOSTA BRASlLE'UJ.

1. Conceitos e princípios básicos:

Entende-se a viagem ocasional como uma operação especial de transporte que, pela sua própria natureza,

requer a utilização de veículos especiais, não disponíveis na frota normalmente habilitada das empresas de

trans porte.

Conforme definido no Art. 27 do ATIT, as autoridades competentes poderão acordar a concessão de

autorizações de viagem de caráter ocasional para o transporte internacional de passageiros ou cargas, desde

que não implique no estabelecimento de serviços regulares ou permanentes.

Assim, com base nesses princípios é que se apresenta a seguir a proposta brasileira com a finalidade de

regulamentar e disciplinar a presente matéria.

2. Proposição:
As operações especiais de transporte concedidas mediante a autorização de viagem de caráter ocasional

somente serão realizadas se atendidas as seguintes situações:

• CARGAS INDIVISÍVEIS OU ESPECIAIS.

Cargas que, por sua natureza ou dimensões, exijam serviços, veículos superiores aos limites das normas

vigentes de pesos e dimensões do Mercosul, equipamentos ou embalagens especiais, tais como:

turbinas, máquinas industriais, cargas perigosas a granel transportadas em veículos especiais, asfalto

líquido transportado em veículos termo aquecidos, cargas refrigeradas ou congeladas tais como

lácteos, aves, pescados, transportados em caminhões frigoríficos, que não constem da frota habilitada

das empresas de transporte.

• EVENTOS PUBLICOS E ESPORTIVOS, EXPOSIÇOES, FEIRAS AGRICOLAS E DE PUBLICIDADE E OUTROS

EVENTOS COMEMORATIVOS.

Cargas tais como objetos de arte para exposições, material circense, material publicitário, material

esportivo, carros de corrida, animais vivos, produtos agrícolas, palcos para apresentação de shows,

sempre que for solicitada por uma das partes, mantida a faculdade da outra parte solicitar

esclarecimentos sobre a viagem a ser realizada.

MUDANÇAS EM GERAL E OUTRAS CARGAS.

Mudanças em geral ou outras cargas com demanda excepcional que ultrapassem a capacidade de

atendimento do transporte regular e que deverão ser objeto de entendimento entre os organismos

competentes em Acordos Bilaterais, bem como cargas destinadas a atender emergências e

calamidades, a critério das autoridades competentes.

3. Considerações finais:

• As autorizações de viagem de caráter ocasional serão concedidas pelo prazo máximo de seis meses e

não poderão ser renovadas num período inferior a 1 (um) ano.

• Em nenhuma hipótese será concedida autorização de viagem de caráter ocasional para o transporte de

carga geral.
• É obrigatório que o veículo transportador possua o Certificado de Inspeção Veicular - ITV e Seguro

que cubra sua responsabilidade por danos a terceiros, conforme disposições para o transporte

rodoviário internacional;
• O transporte próprio reger-se-á por um regime especial, conforme definido nos Artigos 19 e 35 do

AlIT, que os países signatários acordarão bilateral ou multilateralmente, no qual se regulamentará a

freqüência, os volumes de carga e a quantidade de veículos aplicáveis a essa modalidade.

• O transporte de Carga Própria fica excluído da presente proposta.

IMPORTANTE: A lista dos tipos de carga apresentada não é exaustiva, podendo ser ampliada por meio de consulta

prévia entre os Estados Partes e ratificadas posteriormente em reunião bilateral.
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ANEXO VII

Apresentação - Temas Marcantes e Inovações Procedimentais
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Multas e pagamentos

• Serão verificadas multas impeditivas como requisitos para Licenças e Viagens
Ocasionais.

• O interessado não poderá estar inscrito na Dívida Ativa da ANTT.

• Os valores referentes aos emolumentos serão atualizados anualmente:

Solicitação Valor em R$

Licença Originária 370,00

Viagem Ocasional (Brasileira) 210,00

Autorização de Trânsito 50,00

Autorização de TRI de Carga Própria 210,00

Modificação de frota 150,00

Licença Complementar (Estrangeira) 370,00

Relação de Frota (Modelo A) 50,00

Renovação de Licença 290,00

2 Via de Licença 190,00



Cortato e Registrc.s Cadastrais

2 endereços eletrônicos exigidos.

Comunicação via e-mail ou via Sistema (SEI)



Prazos de Licenças

i LC deverá ser comprovada em, no máximo, 300 dias (empresas

brasileiras)

• Após 180 dias de suspensão, persistindo os motivos, a LO poderá ser

cancelada.



Viagers Ocasionais

. TiposdeVO:

• I - Cargas especiais que exijam veículos de limites superiores aos das

normas acordadas no Mercosul

• II - Cargas destinadas a eventos (exposições, circos, eventos desportivos
apresentações musicais, animais vivos, etc.)

• lii - Cargas com demanda excepcional ou destinadas ao atendimento de

emergências e calamidades.

• Vedada a subcontratação para realização de VO.



Licença Complementa

a

a

Poderá ser recebida digitalmente

Emitida em via digital com

i:.



Particularidades (definidas bilateralmente)

. Somente são autorizados veículos para o Chile com idade

inferior a 28 anos1

• Licenças Originárias e novas inclusões ao Peru ficam

condicionadas à disponibilidade de cotas.



Sistema - SEI ANTI

. Peticionamento eletrônico

. Assinaturas digitais

Cons



C ® Nào seguro .antt.gov.br :-iceia

rognue

Regularização de processos físicos ou digitais do sistema anterior ao SEI (DOCFLOW). Nesse caso, é possível consultar o último

Débitos - PRD andamento por meio do link consuíta processo/documento.

Pesquisa de

satisfação dos

usuários
Autenticidade de Documentos Produzidos no SEIANTT

SisHAB
Acesse a página abaixo para verificar a autenticidade de documentos produzidos no SEI -ANTI,

Serviços online

Linnas de Onibu, Autenticidade de Documentos

(origem e destino)

Pesquisa Processo

/ Documento

Usuário Externo do SEI-ANTI (Peticionamento Eletrônico)
Rodoviárias

O SEI-ANTT disponibiliza cadastro para Usuárlos Externos, destinado a pessoas físicas que participem em
SISAUT - Emissão

processos administrativos junto à ANTI, independente de vinculação a determinada pessoa jurídica, para fins de

de Autorização de peticionamento ou assinatura de contratos, ou outros documentos com esta Agência.
Viagem

RNTRC -

Registro
do Transportador O Usuário Externo (SEI)

Cadastrar junto ao protocolo da ANTI' e

em seguida já pode submeter os pedidos
SIGEPRO -

Cadastro de

Terceiros

DECIARACAO DE VERACIDADE E CONCORDÂNCIA SEI ANTI

I. J
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J50500 '2019-95

Requenmento de modfflcaçSo de frota ____

.

t E-mail COTIM 0058745
PARECER NQ 109/2019/COTIM/GERAR/SUROC/DIR

:-Anexo ModWicacão de Frota -AR (0064
PROCESSO N 50500 '2019-95

Anexo Modificaçao de Frota - PY (0064
INTERESSADO: LOITUS TRANSPORTES EIRELI

L INTRODUÇÃO
i- Consultar Andamento

A empresa NSPORTES EIRflI requer Modificação de Frot nos temios da Resolução n 1.474. de 31 de mo de 2006,

publicada no DOU. em 05 de junho de 2006.

II. ANÁLISE/CONSIDERAÇÕES

De conformidade com as disposições na legislação em vigor, a empresa acima citada instruiu o referido pedido, juntando os seguintes
documentos:

• Requerimento assinado pelo mteressado ou seu representante legal;
• Comprovante de pagamento de taxa;

• Cópia autenticada do CRLV vigente;
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, se for o caso;

• RNTRC;e
• Comprovação de posse nos termos da Resolução 1.474.06 e da Resolução 4.79915.

In. CONCLUSÃO

DEFERIDO -A documentação encaminhada e autuada nesta ANTT, sob o numero acima identificado, encontra-se de acordo com a

i i'nr,

ãl

J
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)ij505O0.O12239/2008-25 L L

i Requenmento VOLUME ÚNICO (0014
-

-

Processo E-maU resposta da ANTAQ (C
Termo de Encerramento de Trâmite Fis Atenciosamente.

J

:Pubhcação PORTARIA DE OTM N°27.

DESPACHO SEGER 0057669 / seis Documento assinado eletronicamente por TIAGO BARBOSA DE OliVEIRA, Coordenador, em 27/03/2019, às 15:19, conforme horário

CERTIFICADO DE OPERADOR DE TF utu7 L!J oficial de Brasília com fundamento no art. 69 § 10 do Decreto nO 8.539 de 8 de out.jbro de 2015.' ' ' ___________________________________________________________

Anexo Mjnsterio da Defesa (0072941)
------

.1 Anexo Nlinistéiio da Fazenda (0072951
. DESPACHO COTIM 0072983 ,,.l Documento assinado eletronicamente por ROSIMEIRE liMA DE FREITAS, Superintendente, em 27/03/2019, às 16:34, conforme

assftra horário oficial de Brasilia, com fundamento no art. 5, § I, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.eieirõe,ca

Consultar Andamento

........................................................................

A autentcidade deste documento pode ser conferida no site jjp 1/sei antt gov br/se /controlador externo p1ip2
. acao=documento conferir&id_org cásoexterno=O informando o código verificador 0052944 e o código CRC CB88379E.

I]

Referência: Processo n 505C0012239/2028-25 5f r 0052944

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 8ras111a/DF- www.antt.goy.k

I

ri
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J 50500 '2019-95

Requerimento de modificação de frota (0028555)
-. -

Parecer 109 (0064002) /
28/03/2019 16:5840

Anexo Modificação de Frota AR (0064012) De
Anexo Modificação de Frota - PY (0064036) ANTT/Principal <cotim@antt.gov.br>

1Acso Restrito 1
-

Consultar Andamento

Assunto:

Taxa Excedente

Mensagem:
Prezados Senhores.

Em atenção ao solicitado, comunicamos que o requerimento de Modificação de Frota protocolo 50500 '019-95, encaminhado a

esta Agência. foi a:endido.

Por oportuno. informamos que o comprovante de pagamento enviado, autenticação
D 4 .A57. excedeu o valor

necessário em R$ 50,00. Caso Vossa Senhoria deseje a restituição da taxa excedente, deverá solicitar à GEFIN/ANTT por meio de

requerimento, constando o CNPJ/CPF do interessado e o domicílio bancário para crádito (banco, agência e conta corrente em nome do

próprio recolhedor, juntamente com cópia deste e-mail.

I 3 " '-t e . I "I '

n 5.,53
- 1 . 1

'1

I.

Ii



Pesquisa Pública

N° do Processo ou Documento:

--

Isqu7IIIIJ
- - - -

® L_JPesquisa Lwre:

Pesquisar em Processos - Documentos Gerados Documentos Externos

Interessado / Remetente

*

Unidade Geradora'
ADALTO SPhERE

--

ANTONIO PEDRO SPILERE NANDI - -

Tipo do Processo: JUAN CEFERINO SPILERE

Tipo do Documento:

- - -

- -

- -

Data do Processo / Documento: Período explícito 30 dias 60 dias

I
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Pesquisa Pública

N do Processo ou Documento:

Pesquisa Livre:

Pesqwsar em:

lnteressado/ Remetente:

Unidade Geradora:

Tipo do Processo:

Tipo do Documento

Data do Processo / Documento:

TRC-TRIC- Licença Complementar - IC N 50000.00701211999-00

Unidade Geradora. GERAR Data: 28/06/1999

1 resultado

50000.007012/1999-00

vVÇREV.'P:Z4

I

J



Pesquisa Processual

Autuaçao

Processo: 5000000701211999-00 rC

Tipo TRC TRIC Licença Complementar IC

Data de Registro: 28/06/1999

Interessados: JUAN CEFERINO PILERE

Processo ou Documento de Acesso Restrito - Para condições de acesso verifique a Qfltico de Acesso ou entre em contato pelo e-mail: sei@anlt.gov.bf

Lista de Andamentos (33 registros):

DataJHora Unidade

0210412019 11:52 COTIM Processo recebido ria unidade

01/0412019 10 14 COTIM Procesno remetido pela unidade SUROC

01/042019 10 12 SUROC Proceso eceb o na in dade

01/04120190920 SUROC Processo remetido pela unidade SEGER

29/0312010 1725 OWE Conck. ao do processo na unidade

29/03/2019 17:05 DWE Processo recebido na unidade

29103r2019 16 23 DMV Conclusao do processo na unidade

29,03/2019 1623 OMV Processo recebido na unidade

29/0312019 16:12 00 Conclusão do processo na unidade

29/0312019 16:11 DG Processo recebido na unidade

29/03;2019 1538 DEE Conclusao do processo na unidade

29/03/2019 15:37 DEE Processo recebido na unidade

29/03/2019 1524 DMV Processo remetido pala unidade SEGER

29/03 2019 1524 OG Processo remetido pela unidade SEGER

29/0312019 1524 OWE Proce no errtido pela unidacin SEGER

29/03/2019 15 24 DEE Processo remetido pela unidade SEGER

290312019 1114 SEGER Processo recebido na unidade

29 032019 11 04 SEGER Procsso remetido pela unidad COT 'v

29/03/2019 11:01 COTIM Processo recebido na unidade

29/03/2019 1025 COTIM Processo remetido pela unidade SEGER

2910312019 10:25 SEGER Favor encaminhar para o Gabinete do Diretor-Geral

28'03/2019 17 43 SEGER Processo reebicio na unidade

26'0312019 1637 SEGER Processo remetido pela unidade COTIM

28/03(2019 16:37 COTIM Reabertura do processo na unidade

Iii

L J



Desburocratização e Transrarência

a Maior acesso ao interessado que realiza o pedido por meio eletrônico

a Redução de custos e tempo com envios físicos

a Mais autonomia do interessado no andamento de seu processo.
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ANEXO VIII

Resolução ANTT n° 5.083/2016



12/04/2019 ANiTlegis

TT1 12/04/2019 12:O7:3

. Ato: Resolução 5083/2016

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO N° 5.083, DE 27 DE ABRIL DE 2016

Aprova o Regulamento disciplinando, no âmbito da ANTI, o processo administrativo para apuração de

infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas que infrinjam a legislação de transportes
terrestres e os deveres estabelecidos nos editais de licitações, nos contratos de concessão, de permissão e

de arrendamento e nos termos de outorga de autorização.

Histórico do Ato

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001, pelo Regimento Interno, aprovado pela Resolução
ANTI no 3000, de 28 de janeiro de 2009, fundamentada no Voto DMV-080, de 27 de abril de 2016, e no que
consta do Processo n° 50500.070494/2015-11, RESOLVE::

Art. 1° Aprovar o Regulamento Anexo, disciplinando, no âmbito da Agência, o processo administrativo para

apuração de infrações e aplicação de penalidades em decorrência de condutas que infrinjam a legislação de

transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos editais de licitação, nos contratos de concessão, de

permissão e de arrendamento e nos termos de outorga de autorização.

Art. 2° Determinar, em consonância com o disposto no art. 1° do Segundo Protocolo Adicional sobre

Infrações e Sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, apenso ao Decreto n° 5.462, de 9 de

junho de 2005, e no Decreto n° 2.866, de 7 de dezembro de 1998, o envio desta Resolução e do Regulamento
anexo aos órgãos competentes dos demais países signatários do referido Protocolo, para divulgação entre

os transportadores internacionais habilitados.

Art. 3° As Superintendências de Processos Organizacionais disciplinarão, por meio de ato interno, questões
procedimentais específicas de cada área.

Art. 40 A Superintendência de Governança regulatória deverá incluir, por meio de Revisão Extraordinária, a

regulamentação de regras específicas para a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta na Agenda
Regulatória do biênio 2015/2016.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a data de sua publicação.

Art. 6° Revogar a Resolução n° 442, de 17 de fevereiro de 2004, a Resolução n° 2.689, de 13 de maio de 2008, e a

Resolução n° 4.633, de 05 de março de 2015.

D.O.U., 02/05/2016 - Seção 1

RET., 03/05/2016 - Seção 1

ANEXO

TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° O processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de

condutas que infrinjam a legislação de transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos editais de

licitações, nos contratos de concessão, de permissão e de arrendamento e nos termos de autorização rege-
se pelas disposições das Leis n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e n° 10.233, de 5 de junho de 2001, pelas regras
deste Regulamento e demais normas legais perUnentes.

§1° O processo administrativo a que se refere este artigo desenvolve-se, essencialmente, em três fases:

instauração, instrução e decisão.

https://anttlegis.antt.gov.br/actionlActionDatalegis.php?acao=abrirAtosAno&cod_modulo=161 &cod_menu=5412&ano=2016 1/19
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1ução dos processos administrativos de que trata este Regulamento, a ANTI

outros, princípios d leg&idJ, fin&idd, motivaço, rzobilid&Ie, proporcionlidde, morlidde,

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência e observará os seguintes
critérios:

I - atendimento a fins de interesse geral, vedadas a renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização legal, e a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

II - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida

superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

III - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IV - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito
aos direitos dos administrados;

V - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; e

VI - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a

que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

§30 Os processos administrativos regidos por esta Resolução serão conduzidos nos termos da Política de

Segurança da Informação e Comunicações vigente na ANTI.

Art. 2° A autoridade que tiver ciência de infrações legais ou contratuais, ou de indícios de sua prática, é

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante instauração de procedimento de averiguações
preliminares ou de processo administrativo, assegurados, nesta hipótese, o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. Para efeitos do que dispõe este artigo, considera- se autoridade, além dos Diretores, os

titulares de unidades organizacionais, seus respectivos substitutos, bem como aqueles que se enquadrarem
na hipótese do §2° do Art. 5° deste regulamento.

Art. 3° Qualquer servidor da ANTI que, em razão do cargo ou da função exercida, tiver conhecimento de

infração legal ou contratual, ou indícios de sua prática, deve levá-la imediatamente ao conhecimento da

autoridade competente para adoção das providências cabíveis.

Art. 40 As infrações, ressalvadas as hipóteses previstas no Art. 50, serão apuradas por meio de Processo

Administrativo Ordinário, nos termos do Capítulo II, do Título III do presente Regulamento.

§10 Os Processos Administrativos Ordinários serão instaurados por um ou mais Diretores ou pelos
Superintendentes de Processos Organizacionais em suas esferas de competência, devendo tal fato ser

previamente comunicado à Diretoria Colegiada.

§2° A instrução dos processos de que trata este artigo compete à Comissão de Processo Administrativo

instaurada no âmbito da Superintendência responsável.

§3° Compete à Diretoria Colegiada o julgamento das infrações de que trata este artigo.

Art. 5° As infrações puníveis com penalidades de multa ou advertência serão apuradas por meio de Processo

Administrativo Simplificado, nos termos do Capítulo I, do Título III deste Regulamento.

§1° Os Superintendentes de Processos Organizacionais e os Gerentes serão os responsáveis, em suas

esferas de competência, pela instauração, instrução e decisão dos Processos Administrativos Simplificados.

§2° A instauração e a instrução dos Processos Administrativos poderão ser delegadas pelo Superintendente
de Processos Organizacionais competente aos Coordenadores das Unidades Regionais.

§3° Quando o órgão ou a autoridade responsável pela instauração e instrução do processo não for

competente para proferir a decisão final, elaborará relatório circunstanciado e formulará proposta de

decisão, encaminhando os autos à autoridade superior competente para adoção das providências cabíveis.

Art. 60 A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento ou suspeição deve comunicar o fato à

autoridade competente, abstendo-se de atuar.

§10 Qualquer interessado poderá, antes de proferida a decisão final, arguir, justificadamente, a ocorrência

de impedimentos ou de suspeição das autoridades ou dos servidores incumbidos de atuar nos processos de

que trata este Regulamento, conforme o disposto nos artigos 18 a 21 da Lei n° 9.784/99.

https://anthegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirAtosAno&cod_modulo=161 &cod_menu5412&ano=2016 2/19
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•

são relativa à arguição de impedimento ou de suspeição caberá recurso, no

oia, coritaàos da data do recabimento da respectiva intimação, dirigido:

i - à autoridade responsável pela instauração do processo, em se tratando de membro de Comissão

Processante;

II - aos Superintendentes de Processos Organizacionais competentes, nos processos de que tratam os

Capítulos I, III e IV, do Título III deste Regulamento; ou

iii - à Diretoria Colegiada da AN1T, em se tratando da autoridade responsável pela instauração do processo,

inclusive o Diretor ou Diretores a que se refere o art. 40, §10 deste Regulamento.

§30 0 agente contra o qual se arguir impedimento ou suspeição deverá se manifestar, previamente, no

prazo de 10 (dez) dias.

§4° Após a manifestação de que trata o parágrafo anterior, o recurso será julgado no prazo de 10 (dez)
dias, contados da data do seu recebimento pela autoridade julgadora.

§5° Os recursos de que tratam os parágrafos 2° e 4° não terão efeito suspensivo, mas a autoridade ou o

órgão competente para julgá-los poderá, por cautela, sustar, até o julgamento, a prática de qualquer ato

pelo agente contra o qual se arguir impedimento ou suspeição.

Art. 70 O processo administrativo de que trata o presente Regulamento será organizado com todas as

folhas, exceto capa e contracapa, rubricadas e numeradas seguidamente, e todos os despachos e

documentos em ordem cronológica de sua juntada.

Parágrafo único. Cabe à autoridade ou ao servidor que proferir despachos ou efetuar a juntada de

documentos adotar as providências de que trata este artigo.

Art. 8° A qualquer momento serão facultadas vistas e cópia do processo aos interessados, representantes
legais ou mandatários devidamente constituídos, durante o expediente normal da ANIT, no local designado
pela autoridade competente.

Parágrafo único. O requerimento de vistas e cópia dos autos não interrompe nem suspende a fluência dos

prazos processuals, exceto se não houver imediata concessão de vista aos autos com prazo em curso,

situação em que este será devolvido à parte.

TÍTULO II

DAS FASES E DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Medidas cautelares

Art. 9° Em caso de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, o Superintendente poderá,
motivadamente, adotar providências acauteladoras, estritamente indispensáveis à eficácia do ato final, sem

a prévia manifestação do interessado.

Art. 10. A medida cautelar deverá constar dos autos do processo de apuração do fato e poderá ser

concedida pelo Superintendente.

Art. li. A medida cautelar poderá determinar, dentre outras medidas:

I - a cessação da prática irregular ou infração, ordenando, quando possível, o retorno à situação de

regularidade;

H - o restabelecimento da prestação do serviço;

III - alocação de outros meios para garantir o cumprimento dos contratos de prestação de serviços de

transportes terrestres de passageiros ou de carga e de exploração da infraestrutura rodoviária ou

ferroviá ria.

Parágrafo único. O Superintendente responsável estabelecerá, conforme regulamentação específica ou

contrato, a multa aplicável no caso de descumprimento da medida cautelar.

https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirAtosAno&cod_modulo=161 &codmenu=5412&ano=2016 3/19
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decisão concessiva de medida cautelar, caberá recurso, sem efeito

LoIegIaa, no prazo dc 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, o

imediatamente e constará na pauta da próxima reunião.
qual scr distribuído

Parágrafo único. O Diretor-Relator poderá, ao receber o processo, conceder efeito suspensivo ao recurso,

motivadamente, notificando as partes e o Superintendente responsável.

Art. 13. Os efeitos da concessão de medidas cautelares somente terão vigência até decisão do mérito do

processo.

Seção II

Do Termo de Ajuste de Conduta

Art. 14. (Revogado pela Resolução 5823/201 8/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

Art. 15. (Revogado pela Resolução 5823/2018/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

I - (Revogado pela Resolução 5823/20 1 8/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

II - (Revogado pela Resolução 5823/20 1 8/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

III - (Revogado pela Resolução 5823/2018/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

IV - (Revogado pela Resolução 5823/2018/DGIANTT/MTPA)

Redações Anteriores

§ 10 (Revogado pela Resolução 5823/201 8IDG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

§2° (Revogado pela Resolução 5823/2018/DG/ANTTIMTPA)

Redações Anteriores

Art. 16. (Revogado pela Resolução 5823/2018/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

§ 10 (Revogado pela Resolução 5823/201 8/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

§20 (Revogado pela Resolução 582312018/DG/ANTT/MTPA)

Redações Anteriores

CAPÍTULO II

DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO

Seção I

Dos procedimentos preliminares

Art. 17. A autoridade competente poderá, de ofício ou à vista de representação, efetuar averiguações

preliminares, quando os indícios da prática de infração não forem suficientes para a instauração de processo

administrativo.

§10 0 procedimento de averiguações preliminares será concluído em até trinta dias úteis, prorrogáveis, em

caso de justificada necessidade.
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sto neste artigo não se aplica quando as diligências devam ser realizadas por

enticJae, em virtude de convénio.

§3° As averiguações preliminares poderão ser realizadas sob sigilo, no interesse das investigações, nos

termos da Política de Segurança da Informação e Comunicações vigente na ANTt

Art. 18. No curso do procedimento de averiguações preliminares e nos procedimentos de fiscalização, a

autoridade competente poderá:

I - requisitar dos agentes envolvidos, no caso de pessoas jurídicas, de seus administradores e acionistas, do

autor da representação ou de terceiros, informações, esclarecimentos e documentos;

II -

requerer a outros órgãos e entidades públicas informações, esclarecimentos e documentos;

III - realizar inspeções e diligências;

IV - adotar medidas administrativas, inclusive a interdição de estabelecimentos e equipamentos para a

cessação imediata de irregularidades;

V - reter veículos e os documentos visando à correção imediata de irregularidades; e

VI - adotar quaisquer outras providências que considerar necessárias.

Art. 19. No curso do procedimento, a autoridade competente determinará:

I - o seu arquivamento, se inexistente infração, comunicando o fato à autoridade superior;

II - a instauração de processo administrativo sancionador; ou

III - a realização de novas diligências.

Art. 20. Atuando em caráter preventivo e orientador, a autoridade competente poderá, antes da instauração
de procedimento de averiguações preliminares ou de processo administrativo para apuração de infração:

I - nos casos previstos em regulamento específico ou contrato, alertar o ente regulado quanto às

inconformidades verificadas, indicando o prazo previsto para que sejam sanadas mediante lavratura do

Termo de Registro de Ocorrência - TRO;

II - determinar a imediata cessação e correção da inconformidade, inclusive, aplicando as demais medidas

administrativas previstas em regulamento específico ou contrato;

Art. 21. A autoridade competente editará ato interno para determinar formas procedimentais para

averiguações preliminares e procedimentos gerais de fiscalização.

Subseção I

Do Termo de Registro de Ocorrência

Art. 22. 0 Termo de Registro de Ocorrência - TRO será lavrado pela fiscalização da ANTT, quando previsto
em regulamentação específica ou contrato, previamente à abertura de processo administrativo, para

comunicação às sociedades empresárias, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, transportadores
habilitados ou inscritos perante a ANTT, visando à correção de inconformidade que caracterize infração,
dentro do prazo definido.

Art. 23. O TRO deverá conter:

I - identificação da sociedade empresária, concessionária, permissionária, autorizatária, transportador
habilitado ou inscrito perante a ANTI;

II - identificação da inconformidade;

III - dispositivo regulamentar ou contratual que caracterize a infração, no caso de não correção da

ocorrência após o prazo previsto;

IV - local, data e hora da constatação da ocorrência;

V -

prazo para correção da ocorrência; e

VI - identificação e assinatura do fiscal, ou sua assinatura digital.
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será entregue ao representante ou preposto da sociedade empresária, coçi -3

permissiônria, autorizatria, transportador habilitado ou inscrito perante a ANTT, no local da ocorrência; no

endereço, por meio de serviço postal; por meio eletrônico, nos termos do Capítulo V, do Título II; ou por

outros meios legalmente admitidos.

§2° 0 representante ou preposto, ao receber o TRO em meio físico, deverá apor o ciente e registrar sua

identificação, data e hora, para fins de início da contagem do prazo para correção da ocorrência.

§30 Na hipótese de o TRO não conter o ciente, for encaminhado ao endereço ou entregue por meio

eletrônico, o prazo para correção da ocorrência terá início a partir da data registrada no aviso de

recebimento ou no sistema de envio eletrônico.

§4° Esgotadas as formas de comunicação previstas nos parágrafos anteriores, será feita a publicação do

TRO no Diário Oficial da União.

§50 Nos casos das Concessões Rodoviárias e Ferroviárias o TRO somente poderá ser entregue a

representante ou preposto da concessionária pessoalmente, ou por meio eletrônico.

Art. 24. Nos casos das Concessões Rodoviárias e Ferroviárias, efetuada a correção, a Concessionária

cientificará a fiscalização da ANTT que verificará sua execução.

Art. 25. Esgotado o prazo para correção da inconformidade apontada no TRO, e não comprovado o

atendimento, a ANTT adotará as medidas administrativas cabíveis, incluindo-se a lavratura do Auto de

Infração, ao qual será anexado cópia do TRO, seja em meio físico ou digital.

Seção II

Do Auto de Infração

Art. 26. 0 Auto de Infração será lavrado mediante a verificação da prática de infração, no curso de qualquer
ato ou procedimento administrativo.

§10 Deve ser lavrado um Auto de Infração para cada infração constatada, exceto quando as infrações
tiverem o mesmo fato gerador.

§20 0 Auto de Infração poderá também ser lavrado em decorrência de representação de órgão da

administração pública ou de comunicação à ANTI de flagrante policial.

Art. 27. 0 Auto de Infração, que observará os modelos aprovados pelas Superintendências de Processos

Organizacionais competentes, será numerado.

§1° Uma vez lavrado, o Auto de Infração não poderá ser inutilizado nem ter sustada sua tramitação,
devendo o autuante remetê- lo à autoridade competente, ainda que haja incorrido em erro no

preenchimento, hipótese em que prestará as informações necessárias à sua correção.

§20 Na hipótese a que se refere o §10, as informações serão prestadas no próprio Auto de Infração ou em

documento anexo.

§3° Nos casos em que não for possível a correção, o Auto de Infração será declarado nulo pela autoridade

competente, mediante justificativa do autuante.

§4° A declaração de nulidade do Auto de Infração deve ser comunicada ao autuado.

Art. 28. 0 Auto de Infração poderá ser lavrado em documento físico ou por registro em sistema eletrônico,
conforme disciplinado no Capítulo V, do Título II deste Regulamento.

Art. 29. O Auto de Infração conterá, no que couber, as seguintes informações:

I - identificação da pessoa física ou jurídica infratora;

II - relato circunstanciado da infração cometida;

III - dispositivo legal, regulamentar, de edital de licitação ou contratual infringido e a(s) penalidade(s)

prevista(s);

IV - ordem de cessação da prática irregular;

V -

prazo para apresentação de defesa;
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ta e hora da identificação da irregularidade; e
12/04/2019 12:07:3Z

VII - identificação do autuante.

Parágrafo único. Eventual omissão ou incorreção na capitulação legal, regulamentar, editalícia ou contratual,
mencionada no inciso III, não invalida o Auto de Infração, desde que os fatos estejam relatados

circunstanciadamente, descrevendo com clareza a conduta punível.

Art. 30. 0 infrator será comunicado da infração por meio da Notificação de Autuação.

Parágrafo único. No caso de o infrator, preposto ou representante, apor ciente no ato da lavratura do Auto

de Infração, a Notificação de Autuação de que trata o caput será dispensada.

Art. 31. A Notificação de Autuação, que observará os modelos aprovados pelas Superintendências de

Processos Organizacionais competentes, poderá ser efetuada:

I - pessoalmente, por intermédio de servidor da ANTI, mediante recibo do destinatário ou de seu

representante legal na segunda via do documento;

II - mediante correspondência registrada, com aviso de recebimento (AR), contendo indicação expressa de

que se presta a notificar o destinatário;

III -

por qualquer outro meio que assegure o recebimento da Notificação de Autuação, inclusive eletrônico,
nos termos descritos no Capítulo V, do Título II deste Regulamento; ou

IV -

por edital, quando desconhecido ou incerto o lugar em que se encontrar o infrator, circunstância que

será certificada nos autos.

§10 0 edital de notificação a que se refere o inciso IV do caput será publicado uma vez no Diário Oficial da

União.

§2° Serão juntados aos autos, conforme o caso, cópia da Notificação de Autuação, do aviso de recebimento,
do documento que comprove o recebimento, ou da publicação do Edital no Diário Oficial da União.

CAPÍTULO III

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Seção I

Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais

Art. 32. As atividades de instrução serão realizadas de ofício ou mediante determinação da autoridade ou da

Comissão Processante, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

Parágrafo único. Durante a fase instrutória, a autoridade ou a Comissão Processante adotará todas as

providências que entender necessárias para a elucidação dos fatos, podendo tomar depoimentos, realizar

acareações, investigações e diligências e recorrer a técnicos e peritos.

Art. 33. Os atos e termos processuais não dependem de forma especial, salvo quando a lei expressamente a

exigir.

§1° Os atos do processo deverão ser produzidos por escrito, ou por meio eletrônico, nos termos descritos no

Capítulo V, do Título II deste Regulamento, e conterão somente o indispensável à sua finalidade, devendo

consignar, obrigatoriamente, a data e o local de sua realização, bem como a identificação e a assinatura do

servidor ou da autoridade responsável.

§2° 0 reconhecimento de firma somente será exigido quando previsto em lei ou quando houver dúvida

quanto à sua autenticidade.

§3° Os documentos apresentados em cópias poderão ser autenticados pela autoridade ou pela comissão

processante, à vista dos originais.

Art. 34. Inexistindo disposição legal ou regulamentar específica, o prazo para a realização de quaisquer atos

processuais, inclusive aqueles a cargo do interessado, será de 5 (cinco) dias.

§1° Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.
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o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato, ressalvada a impossibili21i3
'realizaç&ó jor motivo da força maior.

§3° Comprovada pelo interessado a ocorrência de força maior, a autoridade ou a comissão processante
assinará prazo para a prática do ato, não superior ao dobro daquele fixado no caput deste artigo.

Art. 35. Salvo disposição em contrário, os prazos são contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia do

início e incluindo-se o do vencimento.

§1° Os prazos iniciam e vencem em dias de expediente normal na ANTt

§2° 0 prazo será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia

em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário normal.

§3° 0 término de prazo será certificado nos autos mediante termo específico.

Art. 36. Os prazos somente poderão ser renovados ou prorrogados nos casos previstos neste Regulamento.

Parágrafo único. Os prazos renovados ou prorrogados serão contados a partir do recebimento da respectiva

intimação pelo interessado.

Seção II

Da Intimação

Art. 37. A Intimação para a realização de diligências, bem como para o comparecimento ou a prática de

atos, será feita na pessoa do interessado, do representante legal ou de mandatário com poderes expressos.

§10 A Intimação será nula quando feita sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do

interessado supre sua falta ou irregularidade.

§2° 0 desatendimento da Intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos nem a renúncia a

direito pelo interessado.

§3° A Intimação de que trata este artigo será feita com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

Art. 38. A Intimação poderá ser efetuada:

I - mediante ciência nos autos;

II - pessoalmente, por intermédio de servidor da ANTI;

III - mediante correspondência registrada, com aviso de recebimento (AR), contendo indicação expressa de

que se destina a intimar o destinatário; ou

IV -

por qualquer outro meio que assegure a certeza do recebimento pelo interessado, inclusive eletrônico,
nos termos do Capítulo V, do Título II do presente Regulamento.

§1° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação será

efetuada mediante publicação no Diário Oficial da União.

§2° Verificada de forma inequívoca a negativa de recebimento de intimação pelo interessado, a autoridade

responsável certificará nos autos, como se intimado tivesse sido.

Art. 39. A Intimação conterá:

I - identificação do intimado e indicação do servidor ou da autoridade responsável pela providência;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local para realização de diligência, comparecimento do intimado ou prática de ato;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazerse representar;

V - informação sobre a continuidade do processo, independentemente do comparecimento do intimado; e

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

Art. 40. Considera-se feita a Intimação:

I - na data da ciência do intimado:

ttp5:I/nttlegi$.antt.gov.brfaction/ActionDatalegisphp?acaoabrirAtosAno&Çocm0dUl0161 &cod_menu=5412&ano'2O16 8/19



12/04/2019 ANTTlegis

nos autos; 12/04/2019 12:O7:3

b) comprovada pelo recibo firmado por ele, pelo seu representante legal, por mandatário com poderes
expressos ou por preposto da sociedade empresária, na segunda via do instrumento ou no aviso de

recebimento.

II - na data do recebimento da intimação por meio eletrônico;

III - na data da entrega, certificada pelo servidor da ANTI ou pelo representante dos Correios encarregado
de efetuá-la, em caso de recusa de recebimento; ou

IV - na data da publicação no Diário Oficial da União.

Seção III

Da defesa

Art. 41. A defesa deve ser apresentada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e

firmada pelo interessado, por seu representante legal ou por mandatário, na sede da ANTI ou em suas

Unidades Regionais.

§1° 0 prazo para apresentação da defesa começa a fluir a partir do recebimento da notificação.

§20 Sendo o notificado pessoa jurídica, a peça de defesa deverá ser acompanhada de cópia do Contrato,
Estatuto Social ou da Ultima Alteração Contratual, quando o signatário for o representante legal da

sociedade empresária, ou por meio de procuração outorgando poderes expressos e documento de

identificação pessoal do signatário.

§3° Em caso de necessidade, a defesa poderá ser firmada por mandatário sem a apresentação do

instrumento de mandato, com o compromisso de que este será apresentado no prazo improrrogável de 15

(quinze) dias, dispensada nova intimação.

§40 Decorrido o prazo sem que o instrumento de mandato seja apresentado, a defesa será considerada

inexistente e desentranhada mediante termo específico.

Art. 42. Ressalvada disposição legal específica, o prazo para defesa será de 30 (trinta) dias, improrrogável,
salvo motivo de força maior, devidamente comprovado.

§10 A não apresentação de defesa será certificada nos autos, mediante termo específico, prosseguindo o

processo com a prática dos atos processuais subsequentes.

§2° Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o interessado poderá, a qualquer tempo, ingressar nos

autos, prosseguindo o processo na fase em que se encontra, sem reabertura dos prazos já decorridos.

Art. 43. Quando se tratar de processo cujo julgamento seja de competência da Diretoria, o advogado

legalmente constituído pela parte interessada, a própria parte ou terceiro por ela indicado, ainda que

desacompanhados de advogado, poderá realizar sustentação oral durante a reunião em que o processo está

incluído em pauta, após a leitura do voto do relator, pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

§1° A divulgação da inclusão de Processo Administrativo Ordinário na pauta de reunião de Diretoria será

feita nos termos do Regimento Interno da ANTI.

§2° Quando o advogado representar mais de um interessado no mesmo processo, o prazo será de 20

(vinte) minutos, havendo possibilidade de prorrogação, a critério da Diretoria.

§30 A permanência do advogado, bem como da parte interessada, na sala de reunião da Diretoria, está

adstrita ao período de julgamento do respectivo processo.

Seção IV

Das provas

Art. 44. Cabe ao interessado a prova dos fatos que alegar, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão

competente para a instrução.

§10 As provas deverão ser produzidas no prazo para defesa e apresentadas juntamente com esta.
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o de necessidade, devidamente justificada, o interessado poderá requerer, den413
conceuicib pr presentaço d defesp, produço edícion& de proves, que seré concedido e critério de

autoridade julgadora.

§30 Sem prejuízo do disposto nos parágrafos lo e 20, o interessado poderá, na fase instrutória e antes da

decisão, apresentar documentos, e, às suas expensas, requerer diligências e perícias.

§40 Serão recusados, mediante decisão fundamentada, os requerimentos que impliquem obtenção de

provas ilícitas ou sejam considerados impertinentes, desnecessários ou protelatórios.

Art. 45. Ultrapassada a fase de defesa, se novos fatos vierem aos autos, será assegurado ao interessado

abertura de prazo para manifestação.

Seção V

Do depoimento pessoal e da acareação

Art. 46. Durante a instrução, a autoridade competente ou a Comissão Processante poderá determinar o

depoimento pessoal do interessado, de administradores, representantes legais, mandatários e prepostos das

sociedades empresárias, bem como convidar testemunhas e terceiros interessados.

§10 Havendo mais de um interessado, os depoimentos serão tomados separadamente, podendo a

autoridade ou a Comissão Processante proceder à acareação entre eles.

§20 No depoimento, os depoentes poderão fazer-se acompanhar por advogado, devidamente constituído,
sendo-lhe vedado interferir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e nas respostas; o advogado
poderá, no entanto, solicitar a reinquirição dos depoentes, formulando perguntas por intermédio da

autoridade ou do presidente da Comissão Processante.

§30 Qualquer dos membros da Comissão Processante poderá formular perguntas, por intermédio do

presidente.

§4° As perguntas formuladas e as respostas dos interrogados serão registradas em termo específico,
cabendo ao presidente ditar as respostas, reproduzindo tão fielmente quanto possível as palavras dos

depoentes.

§5° Terminado o depoimento, o termo a que se refere o § 4° será lido e, se achado conforme, rubricado e

assinado por todos os presentes à sessão.

§60 É facultado ao depoente:

I - solicitar, durante a leitura do termo, que sejam efetuadas retificações;

II -

requerer, ao final da sessão, cópia do termo.

Art. 47. Aplicam-se à acareação os procedimentos previstos nos parágrafos 2° a 6° do art. 46.

Seção VI

Das diligências e perícias

Art. 48. A autoridade processante ou o presidente da Comissão Processante determinará, em despacho
fundamentado, as diligências a serem realizadas, cujo desenvolvimento e resultado serão reduzidos a termo

nos autos.

Art. 49. 0 presidente da Comissão Processante poderá, de ofício ou a requerimento de interessado, requerer

à autoridade instauradora a realização de perícia ou de assistência técnica, indicando as respectivas

matérias, formulando, previamente, os quesitos que devam ser respondidos e assinando prazo para

conclusão dos trabalhos.

§10 As diligências e as perícias requeridas pelos interessados serão por eles custeadas, cabendo à

autoridade ou Comissão Processante fixar prazo para a sua realização, não superior a 60 (sessenta) dias.

§2° Os interessados poderão indicar assistente técnico para acompanhar a perícia.

§30 Os resultados da perícia e da assistência técnica serão apresentados em laudo ou relatório que será

anexado ao processo, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias para conhecimento e exame pelos interessados,

prorrogável por igual período.
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o de prova pericial será indeferido pela autoridade competente ou pelo presidente
i-'rocessnt qupndo:

I - a comprovação do fato puder ser feita por outros meios ou independer de conhecimento especial de

perito;

II - considerado desnecessário, impertinente ou meramente protelatório.

Seção VII

Das nulidades

Art. 50. A nulidade de qualquer ato processual só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou decorram.

Parágrafo único. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela Comissão

Processante ou pela autoridade competente, em decisão que evidencie que tais atos não acarretem lesão ao

interesse público nem prejuízo a terceiros.

Art. 51. Ao declarar qualquer nulidade, a autoridade competente para o julgamento especificará os atos

alcançados e determinará as providências necessárias.

Parágrafo único. Verificada, no entanto, a existência de vício insanável, poderá ser declarada a nulidade

parcial ou total do processo, ordenando-se, no último caso, a instauração de novo processo e a constituição
de nova Comissão Processante.

Art. 52. Não será declarada a nulidade:

I - se dela não resultar prejuízo para a Administração ou para a defesa;

II - se não influir na apuração dos fatos ou na decisão; ou

III - arguida por quem lhe deu causa ou para com ela concorreu.

Seção VIII

Do relatório final

Art. 53. A autoridade ou Comissão Processante elaborará relatório final, circunstanciado e conclusivo,

propondo a aplicação das penalidades cabíveis ou o arquivamento do processo.

CAPÍTULO IV

DA DECISÃO

Seção I

Das disposições gerais

Art. 54. Concluída a instrução, os autos serão encaminhados à autoridade competente para proferir decisão.

Parágrafo único. A autoridade julgadora poderá, antes de proferir decisão, determinar a realização das

diligências que entender cabíveis, devendo, se necessário, intimar o interessado para a sua realização e

para manifestação quanto aos respectivos resultados.

Art. 55. Os processos de que trata este Regulamento serão decididos:

I - pela Diretoria Colegiada, nas hipóteses previstas no Art. 4°;

II - pelo Superintendente de Processos Organizacionais ou Gerente, nas hipóteses previstas no Art. 5°.

Art. 56. A decisão, devidamente fundamentada, será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por

igual período, em caso de justificada necessidade.

Art. 56. A decisão, devidamente fundamentada, será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por

igual período, em caso de justificada necessidade.

§10 A decisão será sempre comunicada ao interessado.
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o na decisão erro material, omissão, contradição ou obscuridade, poderá ela

oricto ou a requerimento da parte interessada, por meio da oposiço de embargos de declaraço para a

autoridade que proferiu a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação da decisão.

§3° Opostos embargos de declaração, interrompem-se os prazos para apresentação de recursos ou

manifestações.

§40 Os embargos de declaração deverão ser apreciados no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o interessado

ser intimado da decisão, a partir da qual se iniciam os prazos para interposição de recursos ou de qualquer
outra manifestação.

Seção II

Dos recursos

Art. 57. Da decisão cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, a ser interposto, salvo

disposição legal ou contratual específica, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado

for intimado.

§1° 0 recurso será interposto mediante requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos

que amparam suas alegações.

§2° 0 recurso será encaminhado à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias, o encaminhará à autoridade superior, desde que presentes os requisitos de

admissibilidade recursal.

§3° Se a decisão inicial tiver sido proferida pela Diretoria Colegiada da AN1J, caberá pedido de

reconsideração.

Art. 58. Interposto o recurso e havendo outros interessados, a autoridade julgadora deverá intimá-los para

que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.

Art. 59. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a

autoridade competente para o julgamento recursal poderá, de ofício ou a pedido, conceder efeito suspensivo
ao recurso a partir da data de sua interposição.

Art. 60. 0 recurso será julgado no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos autos pelo órgão
ou autoridade competente para o julgamento, prorrogável por igual período em caso de justificada
necessidade.

§10 0 órgão ou a autoridade competente para o julgamento do recurso poderá confirmar, modificar, anular

ou revogar, total ou parcialmente a decisão recorrida, na matéria que for de sua competência.

§2° Se da decisão puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser intimado para que se

manifeste, em 10 (dez) dias.

Art. 61. 0 recurso não será conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;

II -

perante órgão ou autoridade incompetente;

III -

por quem não tenha legitimidade para tanto; ou

IV - contra decisão de que não caiba recurso na esfera administrativa.

§1° Na hipótese a que se refere o inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, reabrindo-

se o prazo para recurso.

§2° 0 não conhecimento do recurso não impede que a ANTI reveja, de ofício, eventual ato ilegal, desde que

não ocorrida preclusão administrativa.

Art. 62. A decisão proferida pela ANTI no julgamento de recurso, salvo se emanada de autoridade

incompetente, é definitiva.

§1° É também definitiva a decisão:
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esgotado o prazo para recurso, sem que tenha sido interposto, fato que será cç1p3
te.rmo nds uto;

II - na parte que não tiver sido objeto de recurso.

§20 A decisão definitiva será comunicada ao recorrente.

Seção III

Da penalidade

Art. 63. A aplicação da perialidade não isenta o infrator da obrigação de corrigir a irregularidade, assim

como a correção de eventuais faltas ou irregularidades não é causa de extinção de punibilidade.

Art. 64. A Superintendência de Processo Organizacional competente poderá, alternativamente à instauração
ou continuidade do processo, firmar com sociedade empresária, concessionária, permissionária,
autorizatária, transportador habilitado ou inscrito perante a ANTT Termo de Ajuste de Conduta, nos termos

previstos neste Regulamento, visando à adequação da conduta irregular às disposições legais,
regulamentares ou contratuais.

Art. 65. Nos casos em que houver previsão legal, regulamentar ou contratual para a aplicação da penalidade
de suspensão, cassação, decretação de caducidade da outorga ou declaração de inidoneidade, a Diretoria

Colegiada da AN1T poderá, alternativamente, aplicar a pena de multa considerando a natureza e a

gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida

pelo infrator, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Art. 66. A imposição de penalidade dar-se-á sem prejuízo de apuração da responsabilidade civil e penal.

Art. 67. Para efeitos de aplicação de penalidades serão sempre consideradas as circunstâncias agravantes
ou atenuantes, inclusive os antecedentes e a reincidência, atentando-se, especialmente, para a natureza e a

gravidade da infração, para os danos resultantes para os serviços e para os usuários e para a vantagem
auferida pelo infrator.

§10 São circunstâncias atenuantes, dentre outras:

I - a confissão da autoria da infração;

II - a adoção, voluntariamente, de providências eficazes para evitar ou amenizar as consequências da

infração, ou para reparar, antes da decisão do processo ou de determinação da autoridade competente, os

efeitos da infração;

III -

a inexistência de infrações que tiverem o mesmo fato gerador, definitivamente julgadas, praticadas pelo
mesmo infrator nos três anos anteriores.

§2° São circunstâncias agravantes, dentre outras:

I - a recusa em adotar medidas para reparação dos efeitos da infração;

II - levar alguém à prática de infração, mediante coação, induzimento ou instigação, ou, ainda, mediante

oferta de pagamento ou recompensa;

III - praticar a infração para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de

outra infração;

IV - a obtenção, para outrem, de vantagens resultantes da infração;

V -

expor a risco a integridade física de pessoas;

VI - a destruição de bens públicos;

VII - a não correção da infração, conforme determinado no Auto de Infração.

§30 Ocorre reincidência quando o agente comete nova infração legal, regulamentar ou contratual, que tiver

o mesmo fato gerador, depois de ter sido punido anteriormente por força de decisão definitiva, salvo se

decorridos três anos, pelo menos, do cumprimento da respectiva punição.

§4° A ANTI disciplinará em ato específico, para cada setor regulado, os limites mínimo e máximo de

acréscimo ou redução decorrentes da aplicação do disposto neste artigo.
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; infrações praticadas por pessoa jurídica, também serão punidos com sanção
'aaministrthores ou controladores, quando tiverem agido com dolo ou culpa, observados os procedimentos

previstos neste regulamento.

Art. 69. A autoridade competente registrará as penalidades aplicadas às pessoas físicas e jurídicas infratoras

e providenciará a cobrança dos valores decorrentes.

§1° 0 registro será considerado para fins de comprovação de reincidência.

§20 As Superintendências de Processos Organizacionais competentes enviarão à Diretoria Colegiada,
anualmente, relatório estatístico sobre as penalidades aplicadas, inclusive no que se refere aos recursos

deferidos ou indeferidos.

Art. 70. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação punitiva da ANTT, contados da data da prática do ato ou, no

caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§10 Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de

julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte

interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§20 Quando o fato objeto da ação punitiva também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo

previsto na lei penal.

§30 Interrompe-se a prescrição:

I - pela notificação da parte interessada, inclusive por meio de edital;

II -

por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível; ou

IV -

por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução
conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

CAPÍTULO V

DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 71. 0 uso de meio eletrônico para lavratura de Autos de Infração, para trâmite e processamento

eletrônicos, para comunicação de atos e para manifestações nos processos administrativos regidos por este

Regulamento será admitido nos termos deste Capítulo.

Art. 72. Para o disposto neste Regulamento, considera-se:

I - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação com a utilização de redes de comunicação,

preferencialmente a rede mundial de computadores;

III - assinatura eletrônica: as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora, na forma de lei

específica;

b) mediante cadastro de usuário em sistema eletrônico utilizado na ANTt

Art. 73. A lavratura de Autos de Infração, o envio de defesa e de recurso e demais práticas de atos

processuais ou administrativos por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica,
sendo obrigatório o credenciamento prévio em sistema eletrônico.

§10 As manifestações de interessados realizadas por meio eletrônico são facultativas e não elidem a

possibilidade de manifestações por meio físico.

§20 O credenciamento no sistema eletrônico de processos administrativos será realizado mediante cadastro

no sítio eletrônico da ANTI em espaço próprio destinado aos autuados.

§30 Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a

identificação e a autenticidade de suas comunicações.
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ios os atos que necessitem de comprovação de legitimidade para sua realização1i3

Art. 74. 0 Auto de Infração lavrado em meio eletrônico deve ter suas informações validadas pelo agente
responsável, quando obtidas por meio de observação visual, presencial, remota, ou por meio de dados
obtidos através de instrumentos e sistemas de apoio à fiscalização.

Parágrafo único. Em caso dos Autos de Infração lavrados em meio eletrônico, a autoridade competente
enviará ao infrator ou ao representante legal da sociedade empresária a "Notificação de Autuação".

Art. 75. Consideram-se realizados os atos processuals por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao

sistema eletrônico de processos administrativos, momento no qual será fornecido protocolo eletrônico.

§1° Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas
aquelas transmitidas até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo estabelecido.

§2° No caso do §10, se o sistema eletrônico de processos administrativos se tornar indisponível por motivo

técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.

Art. 76. As notificações aos credenciados no sistema eletrônico serão feitas preferencialmente por meio

eletrônico.

Parágrafo único. A partir do credenciamento, a ANTI fica desobrigada a realizar a notificação por meio físico

para aquelas já emitidas eletronicamente.

Art. 77. Os documentos apresentados por meio físico poderão ser descartados após serem digitalizados e

inseridos no sistema de processo eletrônico mediante assinatura digital.

Art. 78. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da

origem de seu signatário, na forma estabelecida neste Regulamento, serão considerados originais para

todos os efeitos legais.

Parágrafo único. Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos tem a mesma força

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o

processo de digitalização.

Art. 79. Os documentos do processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio da rede

externa para os interessados, respeitado o disposto em lei para as situações de sigilo.

Art. 80. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio

eletrônico.

Parágrafo único. Os autos dos processos eletrônicos serão protegidos por meio de sistemas de segurança de

acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a

formação de autos suplementares.

TÍTULO III

DAS ESPÉCIES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO

Seção I

Da instauração

Art. 81. As infrações puníveis com as penalidades de advertência ou multa serão apuradas mediante

Processo Administrativo Simplificado (PAS).

§1° Os Autos de Infração serão analisados, isolada ou conjuntamente, em um único processo, a critério da

Superintendência de Processo Organizacional.

§20 Este artigo não se aplica nos casos em que a pena de multa for imposta por força da conversão de que

trata o art. 65 deste Regulamento.

§3° Se no curso do PAS a autoridade processante verificar o indício de outras infrações, instaurará processo

administrativo ordinário ou simplificado.
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AS terá início mediante o Auto de Infração, que será encaminhado pelo
unldaeie Jrgnizcin& indicd pela Superintendência de Proce5Õs 0rgani7ac10nai3 cõmpetente, para
apuração dos fatos.

§1° 0 Auto de Infração observará, conforme o caso, os requisitos estabelecidos no art. 29 deste

Regulamento.

§2° Aplicam-se ao Auto de Infração de que trata este artigo, no que for cabível, as disposições da Seção II,
do Capítulo II, do Título II deste Regulamento.

Seção II

Da instrução

Art. 83. Recebido o Auto de Infração, a unidade organizacional definida pelas Superintendências de

Processos Organizacionais notificará o infrator ou o representante legal da sociedade empresária.

§10 Notificado o infrator, começa a fluir o prazo para defesa, que será de 30 (trinta) dias, improrrogável,
salvo motivo de força maior devidamente justificado.

§20 A notificação de que trata este artigo observará os modelos aprovados pelas Superintendências de

Processos Organizacionais competentes.

§3° A defesa deverá ser apresentada para cada Processo Administrativo Simplificado, acompanhada de

cópia do Contrato ou Estatuto Social ou da Ultima Alteração Contratual, quando o signatário for o

representante legal da sociedade empresária, ou por meio de procuração outorgando poderes expressos e

documento de identificação pessoal do signatário.

Seção III

Da decisão

Art. 84. Apresentada ou não a defesa, o Gerente responsável pelo processo decidirá, motivadamente,
aplicando penalidade ou determinando o arquivamento do processo.

§1° Decidindo pela aplicação de penalidade, o Gerente expedirá Notificação de Multa ou Notificação de

Advertência, conforme o caso.

§2° As notificações a que se refere o §10 observarão os modelos estabelecidos pelas Superintendências de

Processos Organizacionais competentes.

§30 0 prazo para pagamento de multa é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva

notificação.

Art. 85. Da decisão de que trata o art. 84 cabe recurso ao Superintendente no prazo improrrogável de 10

(dez) dias, contados da data da ciência pelo infrator.

§10 0 recurso será julgado e a decisão final, qualquer que seja o resultado, será comunicada à parte.

§2° Julgado procedente o recurso, o processo será arquivado.

§3° Julgado improcedente o recurso, o infrator deverá efetuar o pagamento da multa, se esta for a sanção
aplicada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva comunicação.

§40 Sobre a multa vencida e não paga serão acrescidos juros e multa de mora, calculadas nos termos e na

forma da legislação aplicável aos tributos federais, conforme previsto no art. 37-A da Lei n° 10.522, de 19 de

julho de 2002.

Art. 86. Será concedido desconto de 30% (trinta por cento) ao valor da multa, na hipótese de o infrator

renunciar expressamente ao direito de interpor recurso administrativo contra a decisão que lhe aplicou

sanção, no prazo do art. 85.

Parágrafo único. A renúncia ao direito de interpor recurso administrativo constitui confissão de dívida e será

formalizada mediante termo que observará os modelos aprovados pelas Superintendências de Processos

Organizacionais competentes, o qual será postado ou protocolado na ANTI, e acompanhado do comprovante
de pagamento.

https://anttlegis.antt.gov.br/actíon/ActionDatalegis.php?acaoabrirAtosAflo&cod_modtJIo161 &cod_menu=5412&ano=2016 16/19



12/04/2019 ANiTlegis

inadimplência constitui condição hábil e suficiente para a inscrição do débito

inrormativo de Créditos No Quitados do Setor Público rederal - CADIN e Dívida Ativa, sem o desconto

previsto no art. 86.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO

Seção I

Da instauração

Art. 88. Excetuando as infrações previstas no art. 50, o processo administrativo ordinário será instaurado de

ofício ou em decorrência de representação de órgão da administração pública.

Seção II

Da instrução

Art. 89. 0 processo administrativo ordinário será conduzido por comissão composta por três servidores

efetivos, designados pela autoridade instauradora, mediante Portaria divulgada na página da ANTI na

Internet.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado e serão registradas em

atas que deverão relatar os fatos ocorridos e as deliberações adotadas.

Art. 90. A comissão processante instalar-se-á, mediante ata de instalação que será datada e juntada aos

autos, e iniciará seus trabalhos em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação da Portaria a que se refere o

art. 89, salvo em casos de justificada necessidade.

Art. 91. 0 processo administrativo ordinário deverá ser concluído em até 120 (cento e vinte) dias, contados

a partir da data da publicação da Portaria que trata o art. 89, admitida prorrogação por igual período, em

caso de justificada necessidade, mediante Portaria da autoridade instauradora.

Parágrafo único. Em caso de relevância e urgência a autoridade competente poderá, motivadamente, fixar

prazo inferior ao estabelecido no caput, desde que respeitados os prazos para defesa.

Art. 92. Encerrada a instrução, o interessado será intimado para, querendo, manifestar-se, no prazo

improrrogável de 10 (dez) dias.

Seção III

Da decisão

Art. 93. Encerrada a instrução, o Relatório da Comissão Processante será juntado ao processo e

encaminhado à autoridade competente para decisão, conforme o Capítulo IV, do Título II deste

Regulamento.

CAPÍTULO III

DO PROCESSO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

TERRESTRE INTERNACIONAL

Art. 94. 0 processo administrativo para apuração de infrações previstas no Protocolo Adicional sobre

Infrações e Sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), apenso ao Decreto n° 5.462,

de 9 de junho de 2005, e no Decreto n° 2.866, de 7 de dezembro de 1998, observará as normas gerais deste

Regulamento compatíveis com as disposições específicas deste Capítulo.

Art. 95. Ressalvados os casos de competência de órgão ou entidade conveniada no âmbito da ANTI os

processos serão julgados:

I - pelos Gerentes das Superintendências de Processos Organizacionais competentes, em se tratando de

infrações puníveis com sanções pecuniárias, em primeira instância; ou

II - pelos Superintendentes das Superintendências de Processos Organizacionais competentes, em se

tratando de infrações puníveis com sanções pecuniárias, em segunda instância.

III - pela Diretoria Colegiada, em se tratando de infrações puníveis com sanções não pecuniárias;
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TrYico. O prazo para interposição de recurso ou pedido de reconsideração é de 30

contao idat de recebimento d respectiva notificço.

Art. 96. Após a decisão definitiva, as sanções aplicadas serão comunicadas ao organismo competente do

país que outorgou a licença originária.

CAPÍTULO IV

DOS PROCESSOS CONDUZIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES, EM DECORRÊNCIA DE CONVENTOS

Art. 97. Cabe ao órgão ou entidade conveniada competente lavrar auto de infração, aplicando-se, no que

couber, as disposições dos artigos 26 a 31 deste Regulamento, bem como os modelos aprovados pelas
Superintendências de Processos Organizacionais.

Art. 98. O trâmite do processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades será

especificado em cada convênio, incluindo os prazos e a fase em que o processo deve ser encaminhado para
a ANTI para sua conclusão.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITáRIAS

Art. 99. Nos processos administrativos de que trata este Regulamento, qualquer interessado poderá
requerer consulta aos autos, pedir cópias de documentos deles constantes e pedir certidão, observadas as

disposições da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Parágrafo único. A ANTI exigirá ressarcimento das despesas decorrentes da reprodução de algum
documento, consoante disposição específica.

Art. 100. A alegação de ignorância ou errada compreensão das normas legais e regulamentares não exime

de pena o infrator.

Art. 101. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a

pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem a

inadequação da penalidade aplicada.

§10 Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção anteriormente aplicada.

§20 A revisão não constitui recurso e sua mera apresentação não suspende a exigibilidade de penalidade

imposta nos termos deste Regulamento.

Art. 102. A ANTI, no âmbito do processo administrativo, ao tomar conhecimento de infração administrativa

que ocorra em matéria de competência de outro órgão, ou que, por qualquer forma, ocasione lesão ao

patrimônio, bens ou direitos de entidade diversa, fará as devidas comunicações, para as providências que se

façam necessárias.

Parágrafo único. A referida comunicação será efetuada pelo Diretor-Geral.

Art. 103. Verificada a existência de indício da prática de ilícito penal definido em lei como de ação pública, a

ANTI oficiará ao Ministério Público para os fins de direito, anexando os documentos comprobatórios de que

disponha, sem prejuízo das providências administrativas cabíveis.

Parágrafo único. A comunicação será efetuada pelo Procurador- Geral da ANTI, com prévia informação à

Diretoria.

Art. 104. Na realização das correições ordinárias, a Corregedoria da ANTI adotará, quanto à condução dos

processos administrativos de que trata este Regulamento, as providências previstas no art. 19, I, do Anexo I do

Decreto n°4.130, de 13 de fevereiro de 2002.

Art. 105. Será encaminhada à Ouvidoria da ANTI cópia do relatório estatístico de que trata o §2° do art. 69

deste Regulamento.

Art. 106. Os incidentes processuais arguidos que não estejam expressamente disciplinados neste

Regulamento serão decididos pela autoridade processante, não suspendendo a fluência de prazo nem a

prática de atos ou procedimentos em curso ou subsequentes.

Art. 107. As regras processuais e as normas de procedimento previstas neste Regulamento também serão

aplicadas aos processos instaurados antes da sua vigência e que ainda estejam pendentes de decisão.
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)!icam-se aos processos administrativos de que trata este Regulamento,
aisposiçdes do Código de Processo Penal.

Art. 109. As normas deste Regulamento aplicam-se, no que couber, aos processos para apuração de

infrações decorrentes de outros acordos internacionais sobre transporte internacional terrestre, firmados

pelo Brasil.

Art. 110. Em caso de divergência entre cláusulas contratuais e as normas previstas neste Regulamento,
prevalecerá a disposição contratual.

D.O.U., 02/05/2016 - Seção 1

RET., 09/05/2016 - Seção 1

RET., 03/05/2016 - Seção 1

Este texto n,o substitui a Publicação Oficial.
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XVI REUNIÃO BILATERAL BRASIL - BOLÍVIA, DOS ORGANISMOS NACIONAIS

COMPETENTES DE APLICAÇÃO DO ACORDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL

TERRESTRE - ATIT.

São Paulo, 11 e 12 de abril de 2019.

ANEXO IX

Modelos de Certificado de Inspeção Técnica





RESOLUÇÃO N° 632, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estabelece procedimentos para a prestação de

serviços por Instituição Técnica Licenciada (ITL)
e Entidade Técnica Pública ou Paraestatal (ETP),

para emissão do Certificado de Segurança
Veicular (CSV), de que trata o art.106 do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), no uso da atribuição que lhe confere

o art. 12, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito

Brasileiro (CTB), e conforme Decreto n°. 4.7 11, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a

coordenação do Sistema Nacional de Trânsito (SNT);

Considerando a conclusão dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho criado

em 29 de julho de 2015 no âmbito da Câmara Temática de Assuntos Veiculares (CTAV),

para o aprimoramento das atividades na execução dos serviços de inspeção de segurança

veicular;

Considerando a necessidade de atualizar os procedimentos para a realização de

inspeção veicular por Instituição Técnica Licenciada (ITL) ou por Entidade Pública ou

Paraestatal (ETP) dos veículos modificados, recuperados de sinistro, fabricados

artesanalmente e demais casos previstos na legislação de trânsito

Considerando o que consta do processo
O

80001.014912/2006-91;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

Art. 1° Estabelecer os procedimentos para a prestação de serviços por Instituição
Técnica Licenciada (ITL) e Entidade Técnica Pública ou Paraestatal (ETP), para emissão do

Certificado de Segurança Veicular (CSV).

§ 10 Entende-se por ITL a pessoa jurídica de direito público ou privado reconhecida

pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito para realizar o

serviço de inspeção veicular.

§2° Entende-se por ETP a pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins

lucrativos reconhecida pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de

Trânsito para realizar o serviço de inspeção veicular de modo excepcional e precário.

§3° Para fins desta Resolução considera-se inspeção veicular o processo de avaliação
da estrutura, sistemas, componentes e identificação de um veículo em estação de inspeção,
realizado de forma visual e mecanizada, por inspetores qualificados e habilitados e com

equipamentos apropriados e calibrados, com a finalidade de constatar o atendimento aos

requisitos de identificação e de segurança estabelecidos na legislação de trânsito e

ambiental, para que seja permitida, ou não, sua circulação em vias públicas.
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4- modificados, fabricados artesanalmente ou aqueles em que tenha havido

ubstituiçio de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, montador ou

encarroça.Jor, de que trata o Art. 106 do Código dc Trânsito Brasileiro;

II-_recuperados de sinistro de média monta;

II
,,, ...-

.

n__..._-..._
.

....pt1.A.l,.

W_regulamentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

3.,L_protótipos, para fins de emissão do Certificado de Capacitação Técnica (CCT)
do fl'METRO

Art. 2° Compete as ITL e as ETP a prestação do serviço de inspeção de segurança de

veículos:

I - modificados, fabricados artesanalmente ou aqueles em que tenha havido

substimiçio de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, montador ou

encarroçador, de que trata o art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro;

II - recuperados de sinistro de média monta;

III - de transporte de carga e de passageiros em circulação no Mercosul;

IV - regulamentados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

V - protótipos, para fins de emissão do Certificado dc Capacitação Técnica (CCT)
do INMETRO;

VI - importados de maneira independente objetos de processos de obtenção do

Certificado dc Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) junto ao DENATRAN;

VII - quando regulamentados pelo Departamento Nacional de Trânsito ou pelo
(2onselho Nacional de Trânsito.

(Redação dada pela Resolução do COTRAN n°693. de 27 dc setembro de 2017),

Art. 3° Fica permitida às ITL emitir laudos para inspeções voluntárias ou

compulsórias que atestem a condição do veículo para órgãos e entidades públicas ou

privadas, tais como a análise de emissão de poluentes e ruídos, da regularização de

transporte coletivo de passageiros e de transporte escolar, da comprovação da qualidade da



frota de empresas particulares para fins da manutenção da certificação do sistema de gestão
da qualidade, entre outros, desde que não haja conflitos de interesses.

§ 1° Fica proibida a emissão de laudos de recuperabilidade de veículos, de vistoria

veicular ou atividades conflitantes pelas ITLs e ETPs.

Artigo.

§2° As ETPs não podem prestar os serviços de inspeção de que trata o caput deste

Art. 40 Compete à ITL certificar empresas para fins de emissão do Certificado de

Capacitação Técnica (CCT).

Art. 50 As ITL e ETP deverão emitir os Certificados de Segurança Veicular (CSV)
no âmbito do Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias (SISCSV) mantido

pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art. 6° A necessidade de instalação da ETP deverá ser definida pe'os órgãcs
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1° A ETP deve ter no objeto de seu ato constitutivo a execução das atividades de

perícia científica, treinamento, pesquisa e desenvolvimento no setor automotivo.

§2° A autorização para funcionamento da ETP será concedida em caráter excepcional
e precário, somente em local não atendido por Instituição Técnica Licenciada - ITL.

§3° Para a definição da necessidade de instalação da ETP, os órgãos executivos de

trânsito dos Estados e do Distrito Federal levarão em consideração a distância entre o local

de instalação da ETP e a ITL mais próxima, em funcionamento, que não deverá ser inferior a

um raio de 100 km.

§4° Identificada a necessidade de instalação da ETP, os órgãos executivos de trânsito

dos Estados e do Distrito Federal encaminharão o pedido do interessado ao órgão máximo

executivo de trânsito da União, que procederá a análise da documentação.

CAPÍTULO II

DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Art. 7° A prestação deste serviço será formalizada mediante licença, nos termos desia

Resolução.

§1° A ITL ou ETP interessada em prestar o serviço de inspeção e emissão do

Certificado de Segurança Veicular (CSV) deverá requerer a licença de instalação ao órgão
máximo executivo de trânsito da União, sendo a licença formalizada nos termos desta

Resolução.



§2° 0 órgão máximo executivo de trânsito da União, somente licenciará a prestação
(lo serviço após o atendimento do disposto nesta Resolução e das Portarias do DENATRAN

aplicáveis.

Art. 8° A licença para funcionamento da ITL e ETP, prestadora do serviço de

inspeção rara emissão do CSV fica sujeita à fiscalização pelo órgão máximo executivo de

trânsito da União.

§ 1° A licença da IlL terá validade de quatro (04) anos, devendo a pessoa jurídica
requerer a renovação para continuidade da prestação do serviço de que trata esta Resolução
na forma a ser estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

§2 A ETP possuirá licença precária para funcionamento durante o prazo de um (01)
ano, podeado ser renovado por uma única vez por igual período, condicionada à manutenção
das condições previstas, findo o qual deverá solicitar licenciamento como IlL, na forma

estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

§3° Não havendo mais as razões que motivaram a concessão excepcional e precária
do licenciamento da ETP, o órgão máximo executivo de trânsito da União revogará a sua

licença.

Art. 9° No caso de alteração de endereço das suas instalações ou de alteração da sua

razão social, a IlL e a ETP somente poderão operar após a obtenção de novo licenciamento,
rios termos desta Resolução.

§ 1° Uma nova Portaria de licenciamento deverá ser publicada no caso de alteração do

endereço de funcionamento da ITL ou ETP, revogando-se imediatamente a Portaria de

licenciamento vigente.

§2° Havendo a alteração da razão social da ITL ou ETP, será indisponibilizado o seu

acesso ao sistema SISCSV até a publicação da Portaria constando a nova informação.

Art. 10. Havendo troca do seu quadro societário ou do seu quadro técnico, a ITL

deverá comunicar o órgão máximo executivo de trânsito da União.

Parágrafo único. O órgão máximo executivo de trânsito da União comunicará formalmente

a ITL ou ETP a alteração do seu quadro societário ou do seu quadro técnico.

Art. 11. A ITL ou ETP somente poderá realizar a atividade de que trata esta

Resolução após a publicação de sua licença de funcionamento no Diário Oficial da União e

após firmar contrato de acesso aos sistemas conforme procedimento estabelecido pelo órgão
máximo executivo de trânsito da União.

Art. 12. Havendo a necessidade de encerramento das atividades da empresa, por

solicitação voluntária ou por força de sanção de cassação, a ITL ou ETP deverá passar por

um processo de auditoria de encerramento de modo a se verificar os processos de inspeção
em andamento e o registro pregressos de inspeções.

Parágrafo único. O encerramento voluntário da empresa deverá ser comunicado

previamente ao órgão máximo executivo de trânsito da União e ao INMETRO.

CAPÍTULO III



DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 13. A licença de que trata o artigo 40 pressupõe a prestação de serviçc adequado
aos usuários e à sociedade em geral.

§ 1° Para efeito desta Resolução, entende-se por serviço adequado é o que satisfaz as

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia na sua

prestação e modicidade do valor cobrado pelo serviço prestado.

§2° Para efeito desta Resolução, a atualidade compreende a modernidade das

técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e

expansão do serviço, atendidas as normas e regulamentos complementares.

§3° Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interlupção em

situação de emergência, após aviso à administração pública e a comunidade interessada,

quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações.

CAPÍTULO IV

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUARIOS

Art. 14. Sem prejuízo do disposto na Lei no. 8.078, de 11 de setembro de 1990, são

direitos e obrigações dos usuários:

I - receber serviço adequado;

II - receber do órgão máximo executivo de trânsito da União, da ITL e da ETP,

informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha, observado o disposto nesta

Resolução;

IV - levar ao conhecimento do poder público, da ITL e da ETP as irregularidades de

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela ITL e pela

ETP, na prestação do serviço.

CAPÍTULO V

DOS ENCARGOS DO ORGÃO MÁXIMO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DA UNIÃO

Art. 15. Incumbe ao órgão máximo executivo de trânsito da União:



I - expedir licença ao prestador do serviço de inspeção para emissão do CSV;

II cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço licenciado;

III - fiscalizar a prestação do serviço licenciado, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial;

IV - aplicar as sanções previstas no Anexo desta Resolução;

V - incentivar a competitividade;

VI - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas,
reclamações e denúncias remetendo-as às autoridades competentes quando for o caso;

VII - estimular o aumento da qualidade e produtividade;

VIII - estimular a conservação e a preservação do meio ambiente;

IX - cassar a licença, nos casos previstos nesta Resolução.

CAPÍTULO VI

DOS ENCARGOS DA ITL E ETP

Ait. 16. Incumbe à ITL e à ETP:

I - somente iniciar a prestação do serviço após obtenção da licença para

funcionamento, expedida na forma desta Resolução;

II -

prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Resolução e nas normas e

regulamentos técnicos aplicáveis;

III - atualizar diariamente o inventário e o registro dos bens vinculados à licença;

IV - cumprir os regulamentos, as normas técnicas e toda a legislação vigente
pertinentes ao serviço licenciado;

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos

equipamentos e às instalações integrantes do serviço, a seus registros de inspeção,
certificados e de seus empregados;

VI - comunicar previamente ao órgão máximo executivo de trânsito da União,

qualquer alteração, modificação ou introdução técnica, capaz de interferir na prestação de

serviço licenciado ou naquele de natureza contratual;

VII - emitir o Certificado de Segurança Veicular (CSV) e o CSV de não -

conformidade no SISCSV.



CAPÍTULO VII

DOS ENCARGOS DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO DOS ESTA[)OS E DO

DISTRITO FEDERAL

A_rt. 17. Incumbe aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e cLo Distrito

Federal:

I - emitir no SISCSV a autorização prévia para fins de alteração das características

do veículo de que trata o Art. 98 do Código de Trânsito Brasileiro em consonância com as

modificações e transformações permitidas pelo CONTRAN e pelo DENATRAN;

II - emitir no SISCSV a autorização prévia para a inspeção de veículos sinistrados

classificados como média monta pela autoridade de trânsito em consonância com a

Resolução do CONTRAN;

III - aceitar o CSV eletrônico expedido por TTL ou ETP em qualquer Unidade da

Federação;

IV - incluir no campo de observações do Registro Nacional de Veículos Automotores

(RENAVAM) o número do certificado de segurança veicular (CSV) do veículo

inspecionado;

V - levar ao conhecimento do órgão máximo executivo de trânsito da União as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

VI - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela ITL e pela

ETP, na prestação do serviço.

CAPÍTULO VIII

DAS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS

Art. 18. 0 órgão máximo executivo de trânsito da União editará regulamentação

para a concessão e manutenção da licença de funcionamento das ITL e ETP.

Parágrafo iinico. A regulamentação de que trata o caput deste Artigo deverá exigir
comprovação acerca da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação técnica

das empresas, além das especificações técnicas operacionais referentes à estrutura fisica das

instalações, aos equipamentos e aos recursos humanos empregados na atividade de inspeção
veicular.

Art. 19. Para obter e manter a licença de funcionamento a pessoa jurídica deverá

executar exclusivamente atividades pertinentes à inspeção veicular.



§ 1 A ITL ou ETP, seu proprietário, seus sócios e o pessoal técnico/administrativo

que atuam no mesmo, não devem projetar, fabricar, modificar, alterar, transformar, fornecer,

instalar, comercializar, ou reparar veículos, componentes automotivos ou equipamentos de

inspeção, nem serem representantes autorizados, associados ou conveniados de qualquer
lipo de empresa que execute quaisquer destas atividades.

§2° Atividades como comércio de autopeças e de veículos, serviços de manutenção,

1ecuperaç io, transformação e instalação de sistema de GNV, reparação de registrador
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, requalificação de cilindros, serviços de

despachantes, serviços de transporte e locação de veículos, serviço de vistoria de

identificacão veicular, emissão de laudos de recuperabilidade e de requalificação de monta

(te veículos sinistrados, remarcação de motor e chassi, são atividades conflitantes com a da

]TL e da ETP.

§30 A prestação de serviço de apoio técnico ao processo de obtenção do Certificado

de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT), a execução de ensaios e testes laboratoriais,
a dedicaçulo à pesquisa, ensino e formação de mão-de-obra no setor, não configuram quebra
a imparcialidade e independência do processo de inspeção.

Ait. 20. Os equipamentos e instalações deverão atender aos requisitos previstos em

normas técnicas estabelecidas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e pelo
INMETRO e às disposições regulamentares para execução de serviços licenciados.

Art. 21. O exame de emissão de gases, opacidade e ruídos, deverá obedecer às

exigências constantes das Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente

(CONAMA).

Art. 22. Os procedimentos para execução dos serviços de inspeção de segurança

veicular d.everão atender aos regulamentos técnicos aprovados pelo INMETRO e observar a

legislação de trânsito em vigor.

Parágrafo único. As ITL e ETP deverão observar os procedimentos específicos de

inspeção definidos pelo órgão máximo executivo de trânsito da União na ausência de

procedimntos aprovados pelos regulamentos técnicos do INMETRO.

Art. 23. A ITL e a ETP deverão possuir sistema automatizado que permita a

rastreabilidade dos registros e dados armazenados de todas as inspeções efetuadas.

Art. 24. Os equipamentos utilizados pela ITL e ETP devem ter comunicação

criptografada e não devem apresentar os valores coletados, sendo necessário a sua

homologação, conforme os procedimentos a serem estabelecidos pelo órgão máximo

executivo de trânsito da União.

Art. 25. Incumbe à ITL e à ETP a execução do serviço, cabendo-lhe responder pelos
prejuízos materiais causados ao veículo por imperícia na realização da inspeção.

Art. 26. 0 CSV, expedido pela ITL ou pela ETP por meio do SISCSV, terá validade

em todo o território nacional.

Parágrafo único. O CSV deverá ser aceito por qualquer órgão ou entidade do

Sistema Nacional de Trânsito, independente da Unidade da Federação em que ele foi

emitido e sem a necessidade de qualquer outra chancela a não ser a do próprio SISCSV.

CAPÍTULO IX



DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES

Art. 27. No exercício da fiscalização, in loco ou remotamente, o órgão máximo executivo

de trânsito da União terá livre acesso aos dados relativos à administração, equipamentos,

sistemas, softwares, documentos, recursos técnicos e registro de empregados da ITL e da

ETP, assim como aos seus arquivos de inspeção e de certificados.

§ i° o órgão máximo executivo de trânsito, no ato da fiscalização, poderá recolher

documentos originais e equipamentos que achar necessários para o fiel cumprimento da

fiscalização.

§2° 0 órgão máximo executivo de trânsito poderá realizar a fiscalização in loco ou de

forma remota, sem aviso prévio da realização da atividade.

Art. 28. A ITL e a ETP sujeitar-se-ão às sanções administrativas, que podem ser

aplicadas em conjunto ou separadamente pelo órgão máximo executivo de trânsito da União:

I - advertência;

II - suspensão de 30, 60 e 90 dias;

III - cassação da licença.

§ 10 As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, ficando cs

infratores sujeitos às sanções especificadas no Anexo desta Resolução, que poderá ser

atualizado a qualquer tempo pelo órgão máximo executivo de trânsito da União mediante

Portaria publicada no Diário Oficial da União.

§2° 0 órgão máximo executivo de trânsito da União poderá suspender

preventivamente, em caráter excepcional, a ITL ou a ETP que for enquadrada na sanção de

cassação de licença no intercurso do processo administrativo de apuração, desde que seja

apresentada a motivação administrativa pertinente e oportunamente cientificada a pessoa

jurídica diretamente interessada, para que possa exercer as garantias inerentes ao devido

processo legal.

§30 A ITL ou ETP que não mantiver atualizada a documentação relativa à habilitação

jurídica, à regularidade fiscal e ou à qualificação técnica definida no Parágrafo único do Art.

18 desta Resolução terá sua licença suspensa temporariamente até a sua regularização.

§4° No período de 24 (vinte e quatro) meses, no período de vigência da Portaria de

licenciamento:

J - a
a

(quarta) ocorrência de qualquer item, identificada em fiscalizações distintas, a

sanção a ser aplicada é cassação da licença;

JJ - 4a (quarta) ocorrência seguida, não reincidente, apenada com advertência,
identificada em fiscalizações distintas, terá a pena comutada para suspensão por 30 (trinta)
dias.

§5° Decorridos 2 (dois) anos sem cometimento de nova infração da mesma natureza,

contados do cumprimento da última sanção disciplinar, não mais poderá aquela ser

considerada em prejuízo do infrator para efeito de reincidência.



Art. 29. A ITL ou a ETP que tiver a licença cassada poderá requerer sua reabilitação
para a prestação do serviço de inspeção veicular, depois de decorridos dois anos da cassação.

§1° Fica vedada a participação societária de integrante do quadro de ITL ou

responsável técnico de ETP, que tiver licença cassada, como sócio de pessoa jurídica na

prestação do serviço de que trata esta Resolução.

§2° Fica vedada a atuação em quadro técnico de outra IlL ou ETP os engenheiros e

inspetores técnicos de empresa que tiver licença cassada na prestação de serviço de que trata

esta Resolução.

§3° Os integrantes do quadro societário, engenheiros e inspetores técnicos terão um

prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicação da cassação da licença para se

desligarem dos quadros de outras ITLs que porventura estejam registrados.

§4° 0 desligamento da IlL de que trata o § 3° deverá ser comunicada ao órgão
máximo executivo de trânsito da União no prazo estabelecido.

§53 As ITLs que contarem em seus quadros com sócios, engenheiros e inspetores
técnicos d.e outras ITL cuja licença de funcionamento tenha sido cassada, terão sua licença e

o acesso ao SISCSV suspensos até a sua regularização perante o órgão máximo executivo de

Irânsito da União.

CAPITULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30. A ITL e a FTP deverão manter em arquivo os registros dos resultados de todas as

inspeções realizadas e a seguinte documentação:

I - cópia dos documentos do veículo;

II - fotografia do veículo posicionado na linha de inspeção automatizada, com tarja
informando a placa, data, hora e o nome da ITL ou ETP;

III - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada inspeção realizada,
podendo ser utilizada a ART múltipla;

IV - cópia do CAT referente à inspeção realizada, quando aplicável;

V - filmagens de todas as etapas da inspeção realizada.

Art. 31. A ITL e a ETP somente realizarão a inspeção e expedirão o Certificado de

Segurança Veicular (CSV) aos veículos previamente autorizados pelos órgãos ou entidades

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no art. 98

do Código de Trânsito Brasileiro.

§ 1° Não necessitam de autorização prévia os veículos movidos a Gás Natural

Veicular (GNV) sujeitos à inspeção periódica, bem como os veículos de transporte de carga
e de passageiros em circulação no Mercosul, os veículos regulamentados pela Agência
nacional de Transporte Terrestres (ANTT), os veículos protótipos, para fins de emissão do

Certificado de Capacidade Técnica (CCT) do INMETRO, os veículos importados de

maneira independente objetos de processos de obtenção do Certificado de Adequação a

Legislaçã de Trânsito (CAT) junto ao DENATRAN e os veículos com carroceria



basculante quando da inspeção do dispositivo de segurança do acionarnento da tornada de

força.

§2° Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão

conceder autorização prévia para a inspeção de veículos sinistrados classificados em média

monta.

§3° A autorização prévia para a inspeção de veículos importados de maneira

independente será o próprio Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT)
emitido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art. 32. Os equipamentos pertencentes à ITL e à ETP deverão ser registrados junto
ao Orgão máximo executivo de trânsito da União, sendo que qualquer substituição dependeiá
de prévia autorização.

Art. 33. Não é permitido a realização de inspeção fora da instalação licenciada.

Parágrafo único. Casos excepcionais, em que por razões técnicas a inspeção não

puder ser realizada na instalação licenciada terão seus procedimentos estabelecidos em

regulamento específico do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art. 34. O órgão máximo executivo de trânsito da União editará as instruções
necessárias para o pleno funcionamento do disposto nesta Resolução, objetivando a

segurança e agilidade das operações, em beneficio dos usuários dos serviços.

Art. 35. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as Resoluções CONTRAN n° 232, de 30 de março de 2007, n° 237, de 11 de maio de 2007 e

n° 266, de 19 de dezembro de 2007 e demais disposições em contrário.
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Denatran - Departamento Nacional de Trânsito
APROVADO

Certificado de Segurança Veicular DATADAINSPEÇÃO

CSV N

Chassi de identificação do veículo: DATA DE VALIDADE

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal:

NOME CPF/CNPJ slscsv
MUNICÍPIO UF

PP

PLACA N° CHASSI MARCA/MODELONERSÃO TIPO DE VEÍCULO ESPÉCIE

COR ANO FAB. ANO MOD. POTÊNCIA (CVI CILINDRADA (cc) CMT (tÍ PBT (tI CAPACIDADE DE CARGA It)

LOTAÇÃO COMBUSTÍVEL CARROCERIA

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA N9 CHASSI

COR

LOTAÇÃO

MARCA/MODELONERSÃO TIPO DE VEÍCULO

ANO FAB. ANO MOD. POTÊNCIA (cv) CILINDRADA (ccl CMT It) PBT (tI

COMBUSTÍVEL CARROCERIA

ESPÉCIE

CAPACIDADE DE CARGA (tI

lløllsltlllsl!lBLIluItS

DIANTEIRA TRASEIRA AMBIENTE

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM: EFICIÊNCIA FRENAGEM: DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO: FREIO ESTACIONAMENTO: ALINHAMENTO RODAS:

MEDIÇAO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM: EFICIÊNCIA FRENAGEM:

MEDIÇAO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM: EFICIÊNCIA FRENAGEM:

MEDIÇAO DO EIXO 4:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM: EFICIÊNCIA FRENAGEM:

DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO: FREIO ESTACIONAMENTO: ALINHAMENTO RODAS:

DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO: FREIO ESTACIONAMENTO: ALINHAMENTO RODAS:

DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO: FREIO ESTACIONAMENTO: ALINHAMENTO RODAS:

DADOS ESPECIFICOS INSPECIONADOS



Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular
CSV N2

Chassi de identificaçào do veículo:

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal:

Dimensões do veículo (altura, largura e comprimento):

Carroçaria (Fabricante):

N 1EV:

Ensaio de opacidade valor médio:

APROVADO

DATA DA INSPEÇÃO

DATA DE VALIDADE

Limite de opacidade:



Denatran - Departamento Nacional de Trânsito
APROVADO

Certificado de Segurança Veicular DATADAINSPEÇÃO

CSV N°

Chassi de identificaçâo do veículo: DATA DE VALIDADE

Tipo de CSV: Mercosul

Número Nota Fiscal:

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇAO

NOME DA ITL

RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA

CNPJ DA ITL

CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

OBSERVAÇÕES SISTEMICAS

ESCOPOS INSPECIONADOS

Escopo 1078 - Mercosul





PORTARIA N° 214? DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013

Estabelece procedimentos para o credenciamento de Instituição
Técnica Licenciada - ITL e os critérios para execução da Inspeção
Técnica Veicular - ITV nos veículos de transporte rodoviário

internacional de cargas e passageiros, conforme a Resolução
CONTRAN n° 359, de 29 de setembro de 2010.

O DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO -

DENATRAN, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei 9.503, de 23 de

setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e o artigo 1° da

Resolução n° 359, de 29 de setembro de 2010, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
bem como o que consta do processo administrativo n° 80000.054870/2010-18,

Considerando o disposto no Decreto n° 99.704, de 20 de novembro de 1990, que dispõe sobre o

Transporte Internacional Terrestre entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o

Peru e o Uruguai;

Considerando o que dispõem as Resoluções MERCOSUL/GMC n° 75, de 13 de dezembro de

1997, MERCOSUL/GMC n° 32, de 05 de dezembro de 2009, MERCOSUL/GMC n° 52, de 02

de dezembro de 2010 e MERCOSUL/GMC n°43, de 22 de novembro de 2012;

Considerando o que dispõe a Resolução CONTRAN n° 359, de 29 de setembro de 2010;

RESOLVE:

Art. 10 Esta Portaria disciplina o credenciamento e o funcionamento das Instituições Técnicas

Licenciadas e estabelece os critérios para execução de serviços especializados de ITV a que se

refere à Resolução MERCOSUL/GMC n° 75, de 1997, nos veículos de transporte rodoviário

internacional de cargas e passageiros habilitados ou em processo de habilitação nos termos do

Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre dos Países do Cone Sul -

ATIT.

Art. 2° São consideradas habilitadas à prestação do serviço de ITV as Instituições Técnicas

Licenciadas que atendem integralmente a Resolução CONTRAN n° 232/07, e alterações
posteriores, e que possuam escopo para a realização de inspeção de segurança em veículos

rodoviários com peso bruto total acima de 3.500 Kg, sujeitando-se às sanções administrativas

previstas na mesma.

Art. 3°. As alterações na constituição e organização da entidade credenciada, bem como qualquer
alteração que interfira nos serviços realizados, deverão ser comunicadas expressamente ao Orgão
Máximo Executivo de Trânsito, no prazo máximo de trinta dias a contar da alteração.

Art. 4°. Na execução dos serviços a ITL credenciada deverá:

I - executar a ITV conforme as normas técnicas e os procedimentos aplicáveis, conforme Anexo

I desta portaria;
II - manter os locais de realização da inspeção equipados de acordo com as normas técnicas

aplicáveis;
III - armazenar os registros das inspeções das ITVs (cópia dos documentos do veículo;

fotografia do veículo posicionado na linha de inspeção automatizada, Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART para cada inspeção realizada, podendo ser utilizada a ART

múltipla, vIdeos das inspeções completas);



IV - manter disponibilidade de acesso via rede mundial de computadores para registro das ITV

realizadas junto ao DENATRAN;

V - atestar a regularidade dos veículos submetidos à ITV, fornecendo os respectivos certificados

e selos de segurança segundo especificado pelo DENATRAN;
VI - responsabilizar-se pela qualidade técnica das inspeções realizadas;

Art. 5°. A entidade deverá possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos:
I - frenômetro com balança incorporada para comprovar o estado dos freios;

II - placas de controle de alinhamento de rodas;
III - regloscópio com medidor de intensidade luminosa;
IV - equipamento para exame de emissão de ruídos gerais e ruídos de escape;

V - equipamento para verificação de folgas nos eixos traseiro e dianteiro;

VI- opacímetro;
VII - Analisador de gases;

VIII- trena de 50 m;

IX - macaco hidráulico móvel;
X - atuador hidráulico;
XI - sistema de ar comprimido;
XII - calibrador de pneus;

XIII - verificador de profundidade de pneumáticos;
XIV - paquímetro.

§ 1° Os equipamentos utilizados deverão possibilitar a realização da ITV nos termos da

Resolução-Mercosul/GMC n° 75, de 1997.

§ 2° Os instrumentos de medição, deverão ser calibrados/verificados em intervalos previstos,
conforme normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade -

INMETRO;

§ 3° Os equipamentos utilizados na inspeção de segurança veicular deverão atender aos

requisitos previstos em normas técnicas estabelecidas pela ABNT - Associação Brasileira

de Normas Técnicas

§ 4° Os equipamentos utilizados na inspeção de emissão de gases, opacidade e ruídos,

deverá obedecer às exigências constantes das Resoluções do CONAMA - Conselho

Nacional do Meio Ambiente.

Art. 6°. A ITL credenciada realizará a inspeção dos veículos de transporte rodoviário

internacional de carga e de passageiros, sendo que para o veículo aprovado será emitido o

Certificado de Segurança Veicular - CSV, conforme Resolução CONTRAN 232/07 e Portaria

DENATRAN 29/07, o Certificado de Inspeção Técnica Veicular - CITV e o Selo de Aprovação
na Inspeção Veicular - SAIV, conforme Portaria Conjunta n° 2/2003 ou alterações posteriores.

MIMiRMIll1 .flhJ.IJ1BiI iVNUJ1fliWJI1LMI
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Art. 7° As especificações e modelos do selo de inspeção técnica veicular e do certificado de

inspeção técnica veicular, definidos nos anexos II e III da presente Portaria, passarão a ser

adotados no território nacional a partir de 15 de maio de 2014.

(Alterado pelo art. 1° da portaria den° 29. dc 24 de fcereiro de 2014).

Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria

DENATRAN n°46, de 18 de janeiro de 2011.



MORVAM COTRIM DUARTE

ANEXO I

PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS NA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR
-ITV

1. PRII\TCÍPIOS BÁSICOS DA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - ITV

Os princípios básicos aos quais serão ajustadas as inspeções técnicas dos veículos de transporte
comercial no Brasil para atender as exigências do Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte
Internacional Terrestre dos Países do Cone Sul - ATIT, segundo a Resolução GMC 75/97 do

MERCOSUL são os seguintes:
1.1. As inspeções serão do tipo externo, em um só ato, sem necessidade de desmontar nenhum

elemento do veículo, comprovando determinadas propriedades e funções do mesmo, sem realizar

controles internos para determinar as causas dos defeitos.

1.2. As inspeções técnicas serão do tipo visual e com equipamentos.
1.3. As inspeções técnicas deverão ser realizadas por Instituição Técnica Licenciada.

1.4. Todos os recursos humanos envolvidos no processo de ITV deverão estar devidamente

capacitados para o exercício das respectivas funções nesses procedimentos.
1 .4.1 Os Responsáveis Técnicos para atestar a inspeção técnica veicular deverão ser profissionais
da área de engenharia mecânica devidamente capacitados e registrados no CREA de atuação,
constando como responsável técnico da ITL.

1.5. A ITV para unidades de transporte internacional de carga, efetuar-se-á com uma freqüência
não superior a 1 (um) ano, sendo este seu período de validade máxima.

1.6. A aprovação da inspeção técnica de um veículo deve ser testemunhada pelo Responsável
Técnico-RT, com a fixação de um selo de segurança, aposto ao pára-brisa dianteiro, vinculado ao

respectivo certificado de inspeção que deverá ser de porte obrigatório, sendo que o DENATRAN

estabelecerá os modelos, formas e condições do selo, conforme Deliberação n° 35/2002 -

CONTRAN.

1.6.1. Para cada Certificado emitido deverá ser realizado o devido registro no sistema

informatizado e emitido o Certificado de Segurança Veicular - CSV

1.6.2. A emissão de segunda via deverá ser solicitada pelo interessado diretamente e

exclusivamente no local de realização da ITV, e será concedida mediante apresentação de

ocorrência policial da perda, ressarcimento dos custos apropriados à sua emissão e o devido

registro no sistema.

1.6.3. Todos os formulários de CITY e do respectivo selo inutilizados pela entidade credenciada

deverão ser registrados no sistema e enviados ao DENATRAN.

1.7. Os métodos a serem utilizados na ITV serão os seguintes:
1.7.1. Inspeção com Equipamentos: Os equipamentos e instrumentos utilizados nos serviços de

inspeção serão calibrados/verificados periodicamente pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial - IINMETRO.

1.7.2. Inspeção visual: A inspeção visual deverá ser realizada com a finalidade de determinar

possíveis ruídos ou vibrações anormais, folgas ou pontos de corrosão e soldas não convenientes

ou incorretas em determinados componentes que possam originar riscos de acidentes.

1.7.3. No processo de inspeção são vedadas quaisquer desmontagem/montagem nos veículos em

avaliação, assim como quaisquer intervenções que não sejam previstas nos procedimentos
preconizados nas normas técnicas.

2. CONTEÚDO
São inspecionados os seguintes grupos de sistemas e componentes dos veículos rodoviários

automotores:

GRUPO 1.- Identificação e Condições Externas do Veículo



GRUPO 2 - Equipamentos obrigatórios e proibidos
GRUPO 3 - Sinalização
GRUPO 4 - Iluminação
GRUPO 5 - Freios

GRUPO 6 - Direção
GRUPO 7 - Eixos e Suspensão
GRUPO 8 - Pneus e rodas

GRUPO 9 - Sistemas e componentes complementares
GRUPO 10 - Emissão de poluentes e ruído

2.1. O controle técnico será realizado, no mínimo, nos pontos de inspeção indicados a seguir e

será motivo de reprovação a constatação da(s) seguinte(s) ocorrência(s):

GRUPO 1 -IDENTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES EXTERNAS DO VEÍCULO

1.1. DOCUMENTAÇÃO:
Não coincidência da marca / modelo, tipo, combustível ou cor do veículo;
Não coincidência do número do VIN;
Não coincidência do ano de fabricação ou versão do veículo;
Não coincidência dos caracteres da placa;
Não existência da placa dianteira;
Não existência da placa traseira;
Caracteres do número do yIN não legíveis ou não conformes;
Caracteres não legíveis ou cor e/ou estado geral da(s) placa(s) não conformes;

Fixação inadequada da placa;
Fixação inadequada do lacre;
Inexistência ou não conformidade de inscrições, quando obrigatórias.*
1.2 Características do veículo

Alteração não autorizada (modificação no número de eixos, dimensões dos pneus, tipo de

carroceria, dimensões...)

GRUPO 2- EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E PROIBIDOS

2.1. Para-choques
Não existência do para-choque dianteiro

Não existência do para-choque traseiro

Dimensões não regulamentares do para-choque traseiro*

Posição não regulamentares do para-choque traseiro

Fixação deficiente

Excessivamente deformados /saliências cortantes

Pintura não regulamentar do para-choque traseiro*

2.2. Espelhos retrovisores, interno e externo.

Inexistente, quando obrigatório.
Danificado ou com visibilidade deficiente

Fixação ou ajuste deficiente

Localização irregular
Falta de um dos lados

2.3. Limpador e lavador de para-brisa

Inexistência de limpador
Lavador inexistente

Funcionamento deficiente

Fixação /conservação deficiente

Limpadores /lavadores não conformes

Area de varredura não conforme



2.4. Para-sol

Inexistente

Posição / dimensões inadequadas
Fixação /regulagem deficiente

2.5. Velocímetro

Inexistente

Integridade aparente deficiente

2.6. Buzina

Inexistente

Funcionamento deficiente

2.7. Cinto de Segurança

Conservação deficiente

Quantidade insuficiente

Fixação /funcionarnento deficiente

Fechos inoperantes

Tipo não conforme corn ano de fabricação
2.8. Extintor de incêndio

Inexistente

Capacidade e tipo inadequado
Conservação deficiente

Lacre e/ou selo inexistente ou não conforme

Fixação deficiente ou localização inadequada
Pressão abaixo da recomendada

Validade vencida

2.9. Triângulo de segurança

Inexistente

Conservação deficiente

Não conforme a legislação*
2.10. Ferramentas

Inexistentes, quando obrigatórias.
Conservação deficiente

2.11. Estepe
Não conforme com o original
Inexistente quando obrigatória
Conservação/fixação deficiente

2.12. Protetor de rodas *

Inexistente

Dimensões inadequadas
Material de fabricação inadequado

Fixação/conservação deficiente

2.13. Tacógrafo
Inexistente

Integridade aparente deficiente

Falta de lacre

2.14. Cinto de segurança para árvore de transmissão

Inexistente quando obrigatório
Fixação/conservação deficiente

2.15. Detector de radar *

Existência

2.16. Tanque suplementar não regulamentado*
Existência

2.17. Farol traseiro

Existência de farol dirigido para trás



2.18. Equipamento eletrônico.*

Instalação em desacordo com a legislação vigente
2.19. Protetor lateral.*

Inexistente quando obrigatório
Dimensões não regulamentares
Instalação em desacordo com a legislação vigente

Fixação/conservação deficiente

GRUPO 3- SINALIZAÇÃO
3.1 Lanternas indicadoras de direção
Uma ou mais não funcionam

Comutação deficiente

Frequência irregular
Visualização deficiente

Conservação deficiente

Cor não regulamentada
Fixação deficiente

Posicionamento não regulamentado
3.2 Lanternas de posição
Uma ou mais não funciona

Interruptor com atuação deficiente

Visualização deficiente

Conservação deficiente

Cor não regulamentada
Fixação deficiente

Posicionamento não regulamentado
3.3 Lanternas de freio

Uma ou mais não funciona

Visualização deficiente

Conservação deficiente

Cor não regulamentada
Fixação deficiente

Posicionamento não regulamentado
3.4 Lanterna de freio elevada (quando existente)
Funcionamento não conforme

Cor não regulamentada

Fixação deficiente

Localização não regulamentada
3.5 Lanternas de marcha a ré

Funcionamento deficiente

Cor não regulamentada
Conservação deficiente

Fixação deficiente

Posicionamento não regulamentado
3.6 Lanternas delimitadoras e lanternas laterais

Inexistentes, quando obrigatórias
Uma ou mais não funciona

Conservação deficiente

Cor não regulamentada

Fixação deficiente

Posicionamento não regulamentado
3.7 Luzes intermitentes de advertência (quando obrigatórias)
Funcionamento deficiente



3.8 Retrorrefletores

Inexistentes, quando obrigatórios
Conservação/fixação deficiente

3.9 Faixa refletivas*

Inexistentes, quando obrigatórios

Quantidade insuficiente

Conservação/fixação deficiente

Falta de eficiência

GRUPO 4 -ILUMINAÇÃO
4.1 Faróis principais
Um ou mais não funcionam adequadamente.
Conservação dos faróis e/ou superficies refletoras deficiente.

Comutação alta/baixa inoperante.
Cor emitida não regulamentada.
Fixação deficiente.

Aplicação de pintura ou películas sobre as lentes.

Farol desalinhado

Facho baixo com ofuscamento acima de 1 lux

4.2 Faróis de neblina (uso facultativo)
Só um funciona.

Conservação/fixação deficiente.

Quantidade/localização/cor não regulamentada.
Acionamento dos faróis não independente dos demais.

4.3 Faróis de longo alcance (uso facultativo)
Só um funciona.

Conservação/fixação deficiente.

Quantidade/localização/cor não regulamentada.
Acionamento independente da luz alta.

4.4 Lanterna de iluminação da placa traseira

Funcionamento deficiente.

Conservação deficiente.

Cor não regulamentada.
Localização/fixação não conforme.

4.5 Luzes do painel
Funcionamento deficiente da iluminação do painel.
Funcionamento deficiente das luzes-piloto.

GRUPO 5 -FREIOS

5.1 Freios de serviço

Desequilíbrio por eixo superior a 20%.

Eficiência total de frenagem abaixo de 50%.

5.2 freios de estacionamento

Eficiência menor que 18%.

5.3 Comandos

Estanqueidade deficiente.

Fixação inadequada de qualquer dos comandos.

Curso excessivo ou retorno lento do pedal do freio de serviço.

Curso/folga excessiva do comando do freio de estacionamento.

Trava do freio de estacionamento inoperante.
Cabo do freio de estacionamento deteriorado.

5.4 Servofreio

Conservação deficiente.



Funcionamento deficiente.

5.5 Reservatório do líquido de freio

Tampa inexistente ou deficiente.

Conservação deficiente.

Falta de estanqueidade.
Nível de líquido insuficiente.

Fixação deficiente.

5.6 Reservatório de ar/vácuo

Fixação/conservação deficiente.

Tempo de enchimento inadequado.
Falta de estanqueidade.
5.7 Circuito de freio

Conservação/fixação deficiente.

Falta de estanqueidade.
Válvula(s) danificada(s).
Manômetro inoperante ou danificado.

5.8 Discos, freio a disco, tambores, freio a tambor e outros componentes, quando visíveis

e/ou

acessíveis

Conservação/fixação deficiente.

Falta de estanqueidade.

GRUPO 6- DIREÇÃO
6.lAlinhamento das rodas dianteiras

Desalinhamento superior a 7 rn/km.

6.2 Volante e coluna

Folga superior a 1/4 de volta do volante.

Conservação inadequada.
Volante não conforme ou com fixação deficiente.

Folgas axiais excessivas.

Inexistência de junta de absorção/coluna segmentada.
6.3 Inspeção de funcionamento do sistema

Funcionamento irregular.

Esforço excessivo para girar o volante.

Desequilíbrio no esforço para girar o volante para um lado em comparação corn o outro.

6.4 Mecanismo, barras e braços

Conservação inadequada.
Reparação inadequada.
Fixação deficiente do mecanismo da direção.

Presença de trincas ou rachaduras nas barras ou braços.

Presença de deformações e/ou sinais de soldagem.
Vazamentos de óleo da caixa de direção.
Coifa solta e/ou danificada.

6.5 Articulações

Conservação inadequada.
Reparação inadequada.
Folgas/desgastes excessivos.

Deformação/sinais de soldagem.
Ausência de elementos de trava.

6.6 Servo-direção hidráulica (quando aplicável)
Vazamento de fluido no sistema hidráulico.

Correias em mau estado ou mal esticado.

Fixação dos flexíveis deficiente.



6.7 Amortecedor de direção (quando aplicável)
Vazamento de óleo.

Conservação/fixação deficiente.

GRUPO 7- EIXOS E SUSPENSÃO

7.1. Eixos

Conservação/fixação deficiente

Folgas excessivas

Soldagens não recomendadas

7.2. Elementos elásticos (molas)

Conservação/fixação deficiente

Com deformações permanentes
Com modificações das características originais

Folgas excessivas

7.3. Elementos absorvedores de energia (amortecedores)

Conservação/fixação deficiente

Vazamentos do fluido dos amortecedores

7.4. Elementos estruturais (braços, suportes e tensores)

Conservação/fixação deficiente

Folgas excessivas

Soldagens não recomendadas

7.5 Elementos de articulação (articulação esférica)

Conservação/fixação deficiente

Folga excessiva

7.6. Elementos de regulagem(calços, excêntricos, parafusos reguladores)

Conservação/fixação deficiente

Folga excessiva

7.7. Elementos limitadores (batentes)

Inexistente(s)
Conservação/fixação deficiente

7.8. Elementos de fixação (grampos, parafusos, rebites)

Conservação/fixação deficiente

7.9. Elementos complementares (estabilizadores)

Inexistentes, quando obrigatórios
Conservação/fixação deficiente

Folgas excessivas

7.10. Suspensão pneumática
Conservação/fixação deficiente

Falta de estanqueidade

GRUPO 8- PNEUS E RODAS

8.1 Desgaste da banda de rodagem
Um ou mais pneus com profundidade de sulco menor que 1,6mm em 80% da banda de

rodagem
8.2 Tamanho e tipo dos pneus

Em desacordo ao especificado ou não homologado
*

Existência de pneu reformado no eixo dianteiro do veículo (aplicável para veículos M3)
8.3 Simetria dos pneus e rodas

Pneus e/ou rodas diferentes no mesmo eixo

Montagem simples e dupla no mesmo eixo

8.4 Estado dos pneus

Existência de hérnias ou bolhas

Existência de corte ou quebras com exposição dos cordonéis



Existência de separação da banda de rodagem
8.5 Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

Falta de um ou mais elementos de fixação por roda

Amassamentos que comprometam a fixação da roda e/ou ocasionem perda de ar

Existência de trincas

Rodas recuperadas ou com soldas

Empenamento acentuado

Corrosão acentuada

GRUPO 9- SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES

9.1. Portas e tampas

Porta(s) e/ou tampa(s) com componentes corroídos ou deteriorados

Tampa(s) com deficiências de abertura e/ou fechamento

Porta(s) com deficiências de abertura e/ou fechamento

Dupla posição de bloqueio das portas inoperante
9.2. Vidros e janelas
Ausência de vidro(s)

Vidro(s) com fissuras ou outras deficiências

Vidro(s) ou película(s) não regulamentado(s) ou elementos aderidos ou pintados não permitidos.
Sistema de acionamento dos vidros inoperante
Para-brisa inexistente;
Para-brisa com fissuras que afetam a visibilidade do condutor ou produzem riscos de

desprendimento;
Para-brisa com rachaduras ou fissuras que não afetam significantemente a visibilidade do

condutor nem apresentam risco iminente de desprendimento;
Existência de pára-brisa não laminado para veículos fabricados a partir de 1995;
9.3. Bancos

Estrutura comprometida/Fixação deficiente - bancos dos passageiros
Estrutura comprometida/Fixação deficiente - banco do condutor

Funcionamento deficiente das travas do assento e/ou encosto do banco do condutor

9.4. Sistema de alimentação de combustível

Vazamento (combustível líquido)
Vazamento (combustível gasoso)

Conservação/fixação deficiente

Não existência de tampa do reservatório

9.5. Sistema de exaustão dos gases

Corrosão acentuada

Fuga de gases

Fixação deficiente

9.6. Engate entre o veículo trator e o reboque e o semi-reboque
Conservação/fixação deficiente, onde visível.

Defeito no travessão ou mecanismo de engate do veículo trator;

Falta da corrente de segurança ou mau estado dos elementos de acoplagem;
Quinta roda com folga entre pino e engate e/ou com defeitos de acoplagem;

Desgaste excessivo no aro giratório de reboques (rala);
Defeitos na lança do reboque.
9.7. Carroçaria
Corrosão acentuada ou trincas que comprometam a estrutura

Deformações com saliências cortantes

9.7.1. Estribos e Corrimãos Exteriores:

Estribos: não existem ou sobressaem à caixa, ou estão frouxos;
Corrimãos inexistentes;
Defeitos de conservação em estribos: bordas perigosas, frouxos, escorregadiços;



Defeitos de conservação em corrimãos, bordas perigosas, frouxos.

9.7.2 Corredores e Pisos:

Existência de arestas vivas;
Pisos de cabine com deformações ou buracos.

9.7.3 Banheiros:

Havendo, encontram-se em mau estado (luz, renovação de ar, condições higiênicas);
Inexistentes quando exigidos.
9.7.4 Desembaçador de Para-Brisa:

Existe com funcionamento incorreto.

9.7.5 Cama-Beliche (se existem em veículos de carga):
Defeitos na fixação/mau estado geral.
9.8 Pára-lamas

Corrosão acentuada ou trincas que comprometam a integridade.
Presença de saliências cortantes.

Fixação deficiente.

Funcionalidade deficiente.

Dimensionamento/ posicionamento inadequado
9.9 Instalação elétrica e bateria

Conservação ou posicionamento inadequados/fixação deficiente

Conexões elétricas entre o veículo trator e o reboque ou semi-reboque deficientes

9.9 Chassi/Estrutura do veículo

Presença de fissuras, corrosão ou deformações acentuadas

9.10 Sistema de arrefecimento

Vazamentos significativos do líquido de arrefecimento.

Conservação/fixação deficiente.

9.11 Sistema de transmissão e seus elementos

Conservação/fixação deficiente de elemento da transmissão.

Coifas soltas ou danificadas.

Vazamentos significativos.

GRUPO 10- EMISSÃO DE POLUENTES E RUIDO

10.1. Nível de Ruído;

Superior ao valor regulamentar.
10.2. Emissão de Poluentes:

Veículo diesel: com valores superiores aos regulamentares;
Veículo com motor de ciclo Otto: corn valores superiores aos regulamentares;

OBS: * Deve atender a legislação do país que o veiculo esta registrado.



ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES DO CERTIFICADO ÚNICO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

I. Gramatura do papel da via ORIGINAL do Certificado: 90 gIm2.

2. Tipo de Papel: Segurança por meio de marca d'água inviolável de emissão controlada,
exclusiva e com certificação garantida pelo fabricante do papel. Tal marca deverá indicar

o nome da empresa fornecedora, o símbolo ou figura que a caracterize indubitavelmente,
uso e controle registrados.
A massa do papel deverá ser quimicamente sensível, apresentando respostasta rápida e

em tons fortes quando da aplicação de algum reagente de adulteração (cloretos, solventes,

alcoóis, acetatos, etc.).

Cores do ORIGINAL: texto em preto com fonte tipo Anal, salvo no perímetro do

certificado com as cores representativas de cada integrante do MERCOSUL, sendo que

em cada terço do fundo do certificado deverá ser incorporado o logo "MERCOSUL" com

tinta invisível fluorescente azul visível com luz ultravioleta.

Os quadros que contem o certificado deverão apresentar em seu interior um fundo com

letras pequenas como o texto "MERCOSUL" em tinta fluorescente (não fotocopiável)
código AZUL R:227 G:250 B:255. As bordas exteriores dos quadros deverão ser feitos

com letras pequenas como o texto "MERCOSUL" em cor preta.

4. Faixas de segurança: Impressas com tintas opticamente variáveis com impressão
simultânea na frente e no verso com pelo menos de três cores de cada lado com design de

segurança exclusivo.

5. 0 ORIGINAL deverá conter na lateral superior esquerda, em um quadrado de dimensões

19 mm X 19 mm, um holograma com microimpressão do Mapa do MERCOSUL.

6. Numeração: Se realizará por impacto, com penetração de tinta preta, e numeração

sequencial correlativa. No rodapé, deverá repetir o número do certificado em letras sem

espaço em branco entre as palavras, sendo também admitido o uso de impressoras do tipo
jato de tinta ou laser.

Formato: 180 mm de largura X 175 mm de altura, incluindo o texto "ORIGINAL" na

primeira via. Deverá apresentar 15 mm de margem esquerda, 15 mm de margem direita,
22 mm de margem superior, 22 mm de margem inferior em branco nos lados de fora do

design.

8. O Certificado de Inspeção Técnica não poderá ser plastificado.

9. No verso do documento, a autoridade competente que emite o Certificado de Inspeção
Técnica Veicular poderá incluir informação adicional não sujeita a fiscalização por parte
dos organismos de controle em rodovia dos demais Estados Partes.

10. Em trânsito por outro país somente será admitida a utilização do Certificado de Inspeção
Técnica Veicular original.



Frente:

Certificado de Revisão Técnica de Veículos de

Transporte de Passageiros e Carga no Mercosut

CERTIFICADO N° CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA- CERTIFICADO DE APTrTUD TECNICA- CAT
CERTIFICADO DE REV1ÇAO TECNICA/CERTIFICADO DE REVION TECNICA VTP VTC
CERTI FICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR Cliv

CERTI FICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

Certifico que o velcijo identificado no presente ctirnpse os exigenaes estabeleceu na de&llção GMC 75/97

Certifico que eI vetlailo identificado en id presente cun1Ie las exigencias estiecidas en Ia Renaludón GMC 75/97

Proprietário do veicclo / tilular
° AltaralSituta:______________________________

" Largura/Antho:

taCNPJ/CPF/RLJTCUIT:____________________________________ ° Camrprimonto/Lag
a Domicilio /endereçs.

a Monicipie/Ciudad

reCEP/Codgoposlat ('I:

° N(m,erotNomero: _________

° Quantidade de e/xoe/Cantidad do

° Tipo de icao/EjesTto de Irec

a Placa/Domiria/Matticula:_____________________________________

e Renavam/Reastro:

'a Categoria do ueicralo/Calego.ia veticrdo_________________________

° Data de incpeçãotFedrade ins ecciom I

"Datado aprobaçuo/Fectra de ernicion____________________________

• Data do ver.cirnonto/Fetha de vendo/anta:_____________________________

Nome do órgão de inspeção/Cento de renano enrico:

'Código orgão de inepeção.Codigo ce/Ito de reninion:_________________

aReeponsfroel técnico/Recpnrsatde tecorico:

'ON'Røglstro/lf

Firma Responsável Técnico

Firma Rrmpoesécel Térarico

o ara/las:____________________

° Peco bruto totaliPeso tecto 10t5t

jjj
I' CMT/GMT(1:

I
C Núrnero/Nrerrg/SC)j_

e Con,bactivellConrter

5' PotencialCindroda't

° Marca carroçaria/Marca canoceda______________________________________

C Clame de aer.içolCiace de sOlvido:_____________________________

arlipo/Tgo

Qualidade aoeentoa/Cantdod abe/Ins:_____________________________

a Oaeae da cargakIace de cava:_______________________________

-a/Clame deveicaicc1Tode vécicréc:__________________________

a Tipo de calca Iço de ca/a

W
° Marca/MarcoÇl

a Numero/Nu -nem:

Observaçôee/ütsavacccec:

'i sOnd. peuaen.,aef.osayo [LIe/alt nu utugaroro I



Verso:

I O p I

+ +

MERCOSUL



ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES DO SELO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

1. Serão feitos em papel corn gramatura de 90gr/m2 ou papel sintético adesivo destrutível

em sua face principal (anverso). Sobre o adesivo será colocado um papel ou plástico de suporte
casca fácil.

2. Eles terão a forma de um retângulo de 100 mm de base e 70 mm de altura, sem ter em

conta as dimensões do papel de suporte.

3. 0 selo utilizado deve conter cola de alta qualidade, alta resistência à luz solar e à

condensação de umidade, e ser resistente a solventes orgânicos, alcoóis e outros produtos
químicos.

4. 0 material do selo deverá ser tal que, se houver a tentativa de retirá-lo do para-brisas ele

se rasgará, para isso, o papel tem de ser destrutível ou ter cortes transversais em ambas as

direções sem cortar totalmente os adesivos.

5. Os selos serão numerados de forma correlativa com tipografia que estabelecerá a

Autoridade Competente de cada Estado Parte.

6. Os selos serão impressos em quatro cores com texto pantografado e conterão corno

elemento de segurança um holograma genérico, destrutível, com perfuração tipo estrela do

logotipo do MERCOSUL.

7. Conterá no anverso o logotipo do MERCOSUL, a bandeira do Estado Parte, a

identificação da Autoridade Competente, o número correlativo, um código de barras corn a

tipografia Codebar 128 Medium, 20 pontos de corpo, e sua validade. No fundo, aparecerá a

legenda MERCOSUL ondulada, de acordo com o modelo apresentado no ponto 11.

Será opcional a inclusão no selo do nome Centro de Revisão Técnica.

8. Os dois últimos dígitos do ano de vencimento da inspeção técnica aparecerão em um

retângulo cuja cor de fundo foi pré-definida conforme a tabela abaixo.

Os números arábicos localizados na parte inferior do selo indicam o mês de vencimento da

inspeção técnica.

Nos selos aparecerão perfurados o mês e o ano de vencimento da validade da inspeção.

As cores a serem utilizadas por ano são as seguintes:

Ano Cor Padrão RGB

2013 Marrom R:242 G:105 B:051

2014 Verde R:058 G:252 B:113

2015 Amarelo R.252 G:236 B:091

2016 Azul R:078 G:148 B:252



2017 Vermelho R:252 G:028 B:043

2018 Branco R:242 G:242 B:242

2019 Marrom R.242 G:105 B:051

9. A cor das partes superior e inferior do selo terá a mesma tonalidade que a do ano de sua

emissão a fim de permitir sua rápida identificação pelos agentes de fiscalização.

10. Os selos serão entregues apenas aos veículos automotores e serão fixados por funcionários

do Centro de Revisão Técnica no lado interior dos para-brisas, no canto inferior direito.

11. Modelo de acordo com as especificações constantes no anexo I da Resolução
mercosul/GMC n°43/2012 ou alterações posteriores.
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ReIaç5o de Multas Aplicadas a Transportadores Estrangeiros Sem Representante Legal (Processos Ativos em 11.04.2019)
A1TT

País de Origem do Infrator: Bolívia

Tipo Nome do Autuado N do Processo N Auto de Jnfraç5o Data Código da Infraçgo Resumo Observaçaes Placa

Cargas COCECA SA SERVIDOS 08669004229/2010-51 1005535 23/06/2010 2204 NÃO POSSUIA SEGURO INTERNACIONAL 1302SFT

Cargas COCECA SA SERVICIOS 08669001569/2011-10 2354850 03/02/2011 4202 NÃO POSSUIA SEGURO DE DANOS A CARGA TRANSP. 1741ZND

Cargas COCECA SA SERVICIOS 08669004245/2010-44 1005684 05/08/2011 5203 NÃO APRESENTOU CRT 400DLH

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50515.019555/2014-15 1019173 23/04/2014 2204 NÃO POSSUIA SEGURO INTERNACIONAL 13O2SXI

Cargas COCECA 54 SERVICIOS 50515.019548/2014-13 2405165 23/04/2014 5203 NÃO PORTAVA O CRT / CERTIFICADO DA APOLICE E CITV 13O2SEP

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50520.024022/2015-59 2157900 07/05/2015 5203 NÃO PORTAVA O CERT. DA APÓLICE DE SEGURO 400DLH

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50520,024025/2015-92 2157899 07/05/2015 5203 NÃO PORTAVA O CERT. DA APÓLICE DE SEGURO 3099010

Cargas COCECA SASERVICIOS 50515.037576/2016-76 2403251 15/04/2016 5203 NÃO PORTAVA O CERT. DA APÓLICE DE SEGURO 15301LF

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50515072405/2016-93 2157062 06/06/2016 5203 NÃO PORTAVA O CERT. DA APÓLICE DE SEGURO 400DIB

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50515.072412/2016-95 2157063 06/06/2016 5203 NÃO PORTAVA O CERT. DA APÓLICE DE SEGURO 3099DK0

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50515.086141/2016-55 2156791 14/07/2016 5203 NÃO PORTAVA O CERTIF DE INSPEÇ. TECNICA VEICULAR 13025KJ

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50515086116/2016-71 2148600 14/07/2016 5203 NÃO PORTAVA O CITy 3127HBM

Cargas COCECA SA SERVICIOS 50515.086136/2016-42 2156790 14/07/2016 5203 NÃO PORTAVA O CRT / CERTIFICADO DA APOLICE E CITV 400018

Cargas EASYTRANS LTDA 50515.041728/2016-35 2156545 07/08/2015 5203 NÃO PORTAVA O CRT / CERTIFICADO DA APOLICE E CITV 2281ET0

Cargas EASYTRANS LTDA 50515.041736/2016-81 2156546 07/08/2015 3204 EXCESSO DE PESO 14OSBGL

Cargas EASYTRANS LTDA 50515.041745/2016-72 2156548 07/08/2015 4202 NÃO POSSUIA SEGURO INTERNACIONAL - DANOS A CARGA 2436ERP

Cargas EASYTRANS LTDA 50515.041719/2016-44 2156543 07/08/2015 3204 EXCESSO DE PESO 2281ET0

Cargas EASYTRANS LTDA 50515.041744/2016-28 2156547 07/08/2015 3204 EXCESSO DE PESO 2436ERP

Cargas EASYTRANS LTDA 50515,041723/2016-11 2156544 07/08/2015 4202 NÃO POSSUIA SEGURO INTERNACIONAL - DANOS A CARGA 2281ETD

Cargas EMPRESA NAC. E INT. DE CARGAS EASYTRANS LTDA 50515.005148/2014-12 2155361 26/06/2013 5203 NÃO PORTAVA O CERT. DA APÓLICE DE SEGURO ATMD288

Cargas EMPRESA NAC. E NT. DE CARGAS EASYTRANS LTDA 50515.019562/2014-17 2405132 23/04/2014 3206 VEÍCULO NÃO HABILITADO - EXCLUSÃO EM 10/05/12 DA FROTA HTP9793

Cargas EMPRESA NAC. INT. DE CARGAS EASYTRANS LTDA 50515.019560/2014-10 2405140 23/04/2014 4202 NÃO POSSUIA SEGURO INTERNACIONAL - DANOS A CARGA H1P9793

Cargas EMPRESA NAC. INT. DE CARGAS EASYTRANS LIDA 50515.029375/2014-33 2342780 24/07/2014 5203 NÃO PORTAVA O CRI / CERTIFICADO DA APOLICE E CITV 14O5BGL

Cargas EMPRESA NAC. INT. DE CARGAS EASYTRANS LIDA 50515.034657/2014-52 2342855 26/08/2014 5203 NÃO PORTAVA O CERT. DA APÓLICE DE SEGURO 2281ET0

Cargas TRANSP. NAC. E INT. MULTI CARGAS S.R.L. 50515.005151/2014-36 2156491 03/12/2013 5203 NÃO PORTAVA O DOC DE PROPRIEDAD,DO VEIC. 655CCN

Passageiros LAURA ELENA VIEIRA SURUBI 50515.108466/2016-04 2157074 10/09/2016 2101 TRANSP. DE PASSAG. SEM AUTORIZAÇÃO P5V1963

Passageiros OCTAVIA ALVAREZ CANO
-

50515.108471/2016-17 2157073 10/09/2016 2101 TRANSP. DE PASSAG. SEM AUTORIZAÇÃO 2672YLP

Passageiros RENAN MANEIRA PEREZ 50515.108473/2016-06 2157075 10/09/2016 2101 TRANSP. DE PASSAG. SEM AUTORIZAÇÃO P5V2383

Produto Perigoso PANIEL INTER -TRANS 50515.000423/2015-92 2837848 22/10/2014 17311 CONSTA A DECLARAÇÃO DO EXP. NOS DOC. APRESENATADOS 16O6XKL

Produto Perigoso PENIEL INTER - TRANS 50515.029121/2015-04 2837867 22/10/2014 17306 VEICULO FORA DO PRAZO DE VALIDADE 16O6XKL

Produto Perigoso YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 80 50500.371427/2017-83 2575596 06/06/2017 54202 EXTINTOR S/ CAPACIDADE EXTINTORA E S/ SELO DO INMENTRO 3602HXX

Produto Perigoso YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 80 50500.371426/2017-39 2575595 06/06/2017 54201 VEICULO 4 TINHA PAINEL DE SEGURANÇA NA FRENTE 3602HXX

Produto Perigoso YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 80 50500.371425/2017-94 2575594 06/06/2017 54112 SEM N5ONU, S/ DECLARAÇÃO DO EXPEDIDOR 3602HXX

Produto Perigoso YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 80 50500.371423/2017-03 2575593 06/06/2D17 54104 EQUIPAMENTO A GRANEL SEM CIPP 3602HXX

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371501/2017-61 2584622 06/06/2017 54205 CONDUTOR SEM CURSO MOPP 3468ZAN

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371429/2017-72 2584616 06/06/2017 54203 EPIS SEM PORTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 157781D

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A SOSOO.371434/2017-85 258461S 06/06/2017 54202 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABAIXO DO EXIGIDO 1577B1D

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371486/2017-51 2584621 06/06/2017 54112 SEM DECLARAÇÃO DO EXPEDIDOR 3468ZAN

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371492/2017-17 2584624 06/06/2017 54202 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABAIXO DO EXIGIDOS/SELO DO INMETRO 3468ZAN

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371493/2017-53 2584623 06/06/2017 54201 PAINEL FRONTAL FORA DO PADRÃO NBR 7500 3468ZAN

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371483/2017-18 2584625 06/06/2017 S4203 ÓCULOS E LUVAS SEM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A 3468ZAN

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371437/2017-19 2584612 06/06/2017 54104 EQUIPAMENTO DE TRPP A GRANEL SEM CIPP 1577810

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371431/2017-41 2584614 06/06/2017 54201 PAINEIS DE SEGURANÇA EM DESACORDO NBR 7500 1S77BTD

Produto Perigoso YPFB REFINACIÓN S/A 50500.371439/2017-16 2584613 06/06/2017 54112 SEM DECLARAÇÃO DO EXPEDIDOR, DOC FISCAL S/Ne ONU 1S77BTD
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Relação Descritiva dos Códigos de Infração

Código Descrição da Infração Tipo
No possuir seguros vigentes de responsabilidade civil por lesões ou danos ocasionados a

2204
terceiros nao transportados

Cargas

3204
Exceder os pesos e dimensões máximas em vigência em cada país ou acordados bilateralmente

.

ou multilateralmente Cargas

3206 Efetuar transporte com veículos no habilitados Cargas

4202 No possuir seguro vigente de responsabilidade civil por danos à carga transportada Cargas

5203 No portar os documentos de transporte de porte obrigatório Cargas
2101 Efetuar transporte internacional terrestre sem estar autorizado Passageiros

Expedir produtos perigosos a granel em veículo ou equipamento de transporte que no
54104

atendam ao art. 72 e ao inciso I do caput do art. 28;
Produtos Perigosos

54112 Embarcar produtos perigosos em veículo sem fornecer a documentaçáo exigida no art. 40; Produtos Perigosos

54201
Expedir produtos perigosos em veículo ou equipamento sem a devida sinalizaçâo, ou quando
esta estiver incorreta, ilegivel ou afixada de forma inadequada, em desacordo ao art. 39;

Produtos Perigosos

Expedir produtos perigosos em veículo desprovido do conjunto de equipamentos para

54202 situações de emergência ou que porte qualquer um de seus componentes em condições Produtos Perigosos

inadequadas de uso, em desacordo ao art. 49;

Expedir produtos perigosos em veículo desprovido dos conjuntos de EPIs necessários ou portar

54203 qualquer um de seus componentes em condições inadequadas de uso, em desacordo ao art. Produtos Perigosos

_________

52;

Expedir produtos perigosos em veículo cujo condutor não esteja devidamente habilitado em

________________________

54205
desacordo ao caput do art. 22;

Produtos Perigosos

Transportar produto perigoso em veículo desprovido de extintores para combater princípio de

_____________________

incêndio do veículo ou da carga, ou portar extintores que não estejam em condições
17306

.

adequadas de uso, segundo o estabelecido no Capitulo II, do Anexo II ao Acordo.
Produtos Perigosos

Transportar produto perigoso sem portar no interior do veículo a declaração de carga emitida

17311 pelo expedidor e as instruções escritas para casos de acidente ou avaria, em desacordo com a Produtos Perigosos

documentação prevista no Artigo 56, alíneas 'a" e "b', do Anexo I ao Acordo.

Obs: Estão descritos acima apenas os códigos que possuem multas na situação apresentada.
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AATT
AGÊNCIA NACiONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

DIRETRIZES DE

FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE

RODOVIÁRIO INTERNACIONAL DE

PASSAGEIROS NO MERCOSUL
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Consulte o sistema TRI, consultas da base de dados que reúne

documentos referentes ao Transporte Rodoviário Internacional. Atas

de reuniões bilaterais e multilaterais, além de diversos outros

documentos, como resoluções, acordos, leis, decretos, relatórios etc.

tri.antt.gov.br

Atualização em 27/09/2017
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MBFTRC MANUAL BRASILEIRO DE RSCALIZAÇÂO DO TRANSPORTE VERSÃO tO

RODOVÁRO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
MAO/2O1

M1NZSTRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇk) CIVIL

AGNQA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DIRFOPJA COLEGIADA

DEUBERAÇÀA) N° 794, DE 2 DE OUTUBRO 0€ 2018

A Oiretora Colegada de Agência Nacional de Transportes Terrestrs - ANTT no uco de suas etflbulções,
fundamentada no Voto OWE - 097, de 26 de setembro de 2018, e no que consta do Processo n0

50500.556661/2017-89, DELIBERA:

Art. 10 Aprovar o Manual de Procethmentos de Fiscaizaçâo do Trnspote Rodoviâno Internacional de

Passageins do Mercosul e o Manual de Procedimentos de Rscallzaço do Transporte Intemacsonal de Caras

do Mertosut, apresentados pela Superintendência de Fisca1lzaço - SUFIS

Art, 20 Esta DeliberaçO eitra e vigor na data de sue pubHcaçZo

SÉRGIO DE ASSIS LOBO

Dretor-Geral Substituto

MnueLdePmInnto

Manual.dLPaceI1mento

Publicado lnternamerpte pela ANTT em 05/1012018
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DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO VERSÃO 2.0

I
INTERNACIONALDEPASSAGEIROS

APRESENTAÇÃO

Este documento tem por finalidade auxiliar os agentes de fiscalização da

ANTT e demais órgãos conveniados a desenvolverem habilidades e adquirir

competência para exercer a fiscalização do Transporte Rodoviário Internacional de

Passageiros, com a devida segurança e eficiência e de acordo com as normas legais

e regimentais, de modo a padronizar os procedimentos a serem adotados durante a

fiscalização, no âmbito de suas circunscrições. Foi elaborado com o objetivo principal

de proporcionar a informação e instrução por meio de uma linguagem clara, ilustrativa

e de fácil consulta.
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INTRODUÇÃO

O Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros, no âmbito do Cone

Sul, é regido pelo Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), firmado

pelos governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai e por

acordos bilaterais/multilaterais.

As penalidades no âmbito do Cone Sul estão previstas no Segundo
Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções ao ATIT.

Os países integrantes do MERCOSUL adotaram o ATIT como norma base

para as discussões relativas às operações de transporte terrestre entre eles. Ressalta-

se que as normativas do MERCOSUL sobre transporte afetam somente os países
integrantes do referido bloco econômico, não gerando ou extinguindo obrigações para

os demais países integrantes do ATlT que não façam parte do bloco.

As normas sobre transporte internacional terrestre refletem os princípios
essenciais firmados entre os governos envolvidos e, particularmente, aqueles que

reconhecem o transporte internacional como serviço de interesse público fundamental

para a integração do Cone Sul e no qual a reciprocidade deve ser entendida como

regime mais favorável para otimizar a eficiência desse serviço. Neste sentido, a

fiscalização do transporte internacional deve primar pelo fiel cumprimento das normas

acordadas, garantindo a legalidade e segurança no transporte, sem criar embaraço
às relações comerciais internacionais.
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CAPÍTULO I - DAS INFRAÇÕES APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS

As infrações e sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre

(ATIT) encontram-se disciplinadas em seu Segundo Protocolo Adicional. Conforme tal

ordenamento, as sanções são multa, suspensão ou revogação da licença.

As sanções só podem ser aplicadas após a instauração de processo

administrativo que garante a defesa da parte interessada. As infrações verificadas em

diligências fiscalizatórias e, portanto, levadas a termo em autos de infração, culminam

em sanção de multa.

As sanções de multa são classificadas em gravissimas (U$ 4.000,00),
graves (U$ 2.000,00), médias (U$ 1.000,00) e leves (U$ 200,00):
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SEGUNDO PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE ALCANCE PARCIAL

SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE, ENTRE OS GOVERNOS

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DA REPÚBLICA ARGENTINA, DA

REPÚBLICA DA BOLÍVIA, DA REPÚBLICA DO CHILE, DA REPÚBLICA DO

PARAGUAI, DA REPÚBLICA DO PERU E DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI.

NATUREZA: GRAVÍSSIMA - US$ 4.000,00

AMPARO

LEGAL (Art. e DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Alínea)

Art. 2°, "a", 1. Efetuar transporte internacional terrestre sem estar autorizado;
Art. 2°, "a", 2. Fazer transporte local no país de destino ou de trânsito;

Art 2° 3 .a
Apresentar documentos de transporte com dados falsos ou

,

adulterados;
Art. 2°, "a", 4. Não possuir seguros vigentes;

Art 2° 5a .

Não prestar assistência aos passageiros e à tripulação, em caso de

acidente ou interrupção da viagem.

NATUREZA: GRAVE - US$ 2.000,00

AMPARO

LEGAL (Art. e

Alínea)

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

Art. 3°, "a", 1. Efetuar transporte por cruzamentos de fronteira não autorizados;

Art 3° 2a,
Efetuar o transporte sem ter credenciado representante legal ou

credenciá-lo com dados falsos;

Art 3° "a" 3
Efetuar transbordo sem autorização prévia, exceto em casos de força
maior;

____________

Art a
,

.

Exceder os pesos e dimensões máximas vigentes em cada país ou

acordados bilateral ou multilateralmente;

Art. 3°, "a", 5. Realizar um serviço diferente do autorizado;

Art. 3°, "a", 6. Efetuar transporte com veículos não habilitados;
Art. 3°, "a", 7. Negar-se a transportar passageiros e bagagem sem justificativa;
Art. 3°, "a", 8. Efetuar transporte sem possuir os documentos de transporte;
Art. 3°, "a", 9. presentar os documentos de transporte com dados contraditórios;

Art 3 loa
Negar o embarque ou desembarque de passageiros, nos locais

acordados, sem justificativa;
Art. 3°, "a", 11. Suspender um serviço autorizado, exceto em caso de força maior;

Art 3° 12a
Transportar passageiros em número superior à capacidade
autorizada para o veículo, exceto em caso de auxílio.
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NATUREZA: MÉDIA - US$ 1.000,00

AMPARO

LEGAL (Art. e DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Alínea)

Art 4° "a"
Modificar as características dos veículos sem autorização da

____________

Autoridade Competente;

Art 4° "a" 2
Não iniciar o serviço autorizado no prazo de 90 dias, contados da data

_____________

de obtenção das correspondentes licenças;

Art 4° "a" 3•

Não cumprir os horários de início do serviço e/ou alterá-los sem causa
' ,

iustificada;
Não proceder à devolução total ou parcial de quantias pagas para

Art. 4°, "a", 4. serviços que forem suspensos antes de seu início ou interrompidos
durante sua prestação por causas alheias a vontade dos usuários;

_____________

• aArt 4°
Não proceder à devolução do valor das passagens adquiridas com

antecipação, de acordo com as disposições vigentes em cada país;
Não indenizar deterioração ou perda total ou parcial de bagagem,

Art. 4°, "a", 6. volumes ou encomendas, de acordo com as disposições vigentes de

____________

cada país.

NATUREZA: LEVE - US$ 200,00

AMPARO

LEGAL (Art. e DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Alínea)

Art 5° "a" 1
Não informar o transporte efetuado nos prazos fixados de acordo com

as disposições de cada país;
_____________

Art. 5°, "a", 2. Não entregar comprovante pelo transporte de bagagem;
Art. 5°, "a", 3. Não portar os documentos de transporte de porte obrigatório;

Art 5
,,

a
Não contar com Sistema de Atendimento de Reclamações nos locais

,

de venda de passagens ou nos terminais;

Art 5° 5a, .

Negar o acesso ao sistema de reclamações ou não observar as

normas de publicidade e uso do mesmo;

Não enviar dados referentes às exigências previstas no Acordo,

Art. 5°, "a", 6. solicitados pela autoridade do País de origem, de destino e/ou de

____________

trânsito,_ou_enviá-los_fora_de_prazo.

A sanção deve ser aplicada sobre um tipo infracional previsto pela norma

regulamentadora. Destarte, necessário se faz conhecer quais os tipos infracionais

previstos.

Para as empresas estrangeiras oriundas dos países integrantes do ATIT,

aplicar-se-á o Segundo Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções ao ATIT, para

as infrações de transporte.
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DIRETRZES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRtO VERSÃO 2O

NTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
OUTUBRO/2016

CAPÍTULO 1.1 - AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM (REGULAR E FRETADO)

Para uma melhor leitura e interpretação das infrações descritas abaixo,
convencionamos que o "amparo legal" é a norma que determina a obrigação às

transportadoras, o "enquadramento" é o artigo, a alínea é o item disposto no Segundo
Protocolo Adicional de Infrações e Sanções ao ATIT, a "descrição" é aquela contida no

tipo infracional do mesmo protocolo e a "situação de fato" são algumas circunstâncias

passíveis de aplicação do enquadramento definido, sempre apresentada de forma

exemplificativa e não taxativa.

I];1I IS] iii

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 1, do 2° Prot. Adicional sobre

_______________________ Infrações e Sanções sobre o ATIT

DESCRIÇÃO
internacional terrestre sem estar

Executar serviço de fretamento sem autorização.

SiTUAÇÃO DE FATO
Empresa executando serviços de transporte regular sem

_______________________
prévia autorização ou permissão.

Realização de transbordo para veículo habilitado, somente

MEDIDA para operadora brasileira (Res. ANTT 4667/2015). No caso

ADMINISTRATIVA de empresa estrangeira não há previsão no ATIT para

________________________

realização de transbordo.

AMPARO LEGAL

'

ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 2, do 2° Prot. Adicional sobre

_______________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

DESCRIÇÃO
Fazer transporte local no país de destino ou de

SITUAÇÃO DE FATO Empresa estrangeira efetuando transporte local.

Realização de transbordo para veículo habilitado, somente

MEDIDA para operadora brasileira (Res. ANTI 4667/2015). No caso

ADMINISTRATIVA de empresa estrangeira não há previsão no ATIT para

_______________________

realização de transbordo.
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DIRETRZES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE R.ODOVÁRO VERSÃO 2.0

NTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
OUTUBRO/2016

DESCRIÇÃO
Suspender um serviço autorizado, exceto em casos de

força maior.
______________________

Incorre nesta infração a empresa que deixar de executar um

S1TUAÇAO DE FATO serviço a que esteja obrigado por conta de autorização
_______________________

concedida, mesmo que eventualmente.

II[[.1i]

AMPARO LEGAL ATIT cc. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 2, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

Não iniciar o serviço autorizado no prazo de 90 dias,

DESCRIÇÃO contados da data de obtenção das correspondentes
licenças.

______________________

SITUAÇÃO DE FATO Serviço autorizado não iniciado no prazo de 90 dias após a

autorização.
_______________________

Penalidade aplicada administrativamente. Comunicar ao

OBSERVAÇÕES país de origem da empresa.

CAPÍTULO 1.2- BAGAGEM

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 6, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATlT
________________________

Não indenizar deterioração ou perda total ou parcial de

DESCRIÇÃO bagagem, volumes ou encomendas, de acordo com as

disposições de cada país.
______________________

Não atender o prazo para ressarcimento ao usuário.

SITUAÇÃO DE FATO Negar atendimento à reclamação de dano ou extravio de

bagagem.
_______________________

Não se aplica à fiscalização em rodovias - penalidade

OBSERVAÇÕES aplicada por meio de procedimentos administrativos, ou em

terminais.

)ENTIFlCACÃO DE BAG,

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

Art. 5°, alínea "a", item 2, do 2° Prot. Adicional sobre
ENQUADRAMENTO

________________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

DESCRIÇÃO Não entregar comprovante pelo transporte de bagagem.

SITUAÇÃO DE FATO Não identificar bagagem do bagageiro, considerando a
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DRETRZES DE HSCAUZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO VERSÃO 2.0

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
OUTUBRO/2016

________________________

legislação de cada país.

Para os serviços regulares e de fretamento o controle de

identificação da bagagem pela empresa será vinculado ao

OBSERVAÇÕES passageiro.
O controle de identificação dos volumes transportados no

porta embrulhos do ônibus é obrigatório.

iA

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 7, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO
Negar-se a transportar passageiros e bagagem sem

________________________

justificativa.

SITUAÇÃO DE FATO
Não transportar passageiro e sua bagagem sem

justificativa.
_________________________

OBSERVAÇÃO
A transportadora pode se negar a transportar bagagem que

________________________

caracterize ilícíto.

CAPÍTULO 1.3 - BILHETE DE PASSAGEM

I]1IU11ISIYIWS)JCTI

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações
e Sanções sobre o ATIT

Não proceder à devolução total ou parcial de quantias

DESCRIÇÃO
pagas para serviços que forem suspensos antes de seu

início ou interrompidos durante sua prestação por

causas alheias a vontade dos usuários.

Não providenciar a devolução de valores devido a suspensão

SITUAÇÃO DE FATO ou interrupção do serviço de transporte, de acordo com as

disposições de cada país.
_______________________

Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade aplicada
administrativamente.

OBSERVAÇÕES
Essa infração é aplicada quando a empresa não cumpre a

_______________________

prestação de serviço.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções
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DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOViÁRIO VERSÃO 2.0

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
OUTUBRO/2016

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 5, do 2° Prot. Adicional sobre

_______________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

Não proceder à devolução do valor das passagens

DESCRIÇÃO adquiridas com antecipação, de acordo com as

disposições vigentes em cada país.

SITUAÇÃO DE FATO
Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade aplicada
administrativamente ou em terminais.

Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade aplicada
administrativamente ou em terminais.

OBSERVAÇÕES
Essa infração é aplicada quando da desistência do

________________________

passageiro em realizar a viagem.

CAPÍTULO 1.4- DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações
e Sançoes sobre o ATlT

____________________

DESCRI ÃO Apresentar documentos de transporte com dados falsos

ou adulterados.
_________________

SITUAÇÃO DE FATO
Apresentação de documento de transporte falso ou

1- Registrar o amparo legal.

2 - "Documentos portados na abordagem ..................

3 - "Documento(s) falsificado(s) I aduIterado(s) ..................

falsificação! adulteração constatada ..................

OBSERVAÇÕES Consideram-se falsos/adulterados quando identificada

imitação/alteração de documento verdadeiro

Após a lavratura do auto de infração a ocorrência deverá ser

encaminhada à polícia judiciária

Realização de transbordo nos casos de

falsificação/adulteração de Autorização de Viagem, CITV e

MEDIDA Seguro internacional. Somente para operadora brasileira

ADMINISTRATIVA (Res. ANTI 4667/2015). No caso de empresa estrangeira
não há previsão no AlIT para realização de transbordo.

______________________

Encaminhamento à Policia Judiciária.
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DIRETRZES DE FSCAUZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVÁRíO

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS

VERSÃO 2.0

OUTUBRO/2016

JØ jUJI1.I.Iu1llI.1Im] I1E1Is]1l

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 8, do 2° Prot. Adicional sobre

______________________

Infraçoes e Sançoes sobre o ATIT

DESCRIÇÃO
Efetuar transporte sem possuir os documentos de

Dos documentos de transporte, apenas pode ser constado

em campo que a empresa não possui a Autorização de

Viagem e lista de passageiros, se a empresa for brasileira.

SITUAÇAO DE FATO
Para os demais documentos, a aplicação não é de

aplicação de campo e a constatação de que não possui a

documentação se dará por avaliação 'de escritório'.
_______________________

1- Registrar o amparo legal.

2 - "Documentos podados na abordagem ..................

3 - "Documento faltante ................ ".

OBSERVAÇÕES Os documentos de transporte de porte obrigatórios

exigidos no Brasil, encontram-se arrolados na tabela 1

deste manual.

Caso não haja comprovação da contratação do seguro,

deverá ser autuado no enquadramento próprio.
_______________________

Realização de transbordo, para o caso de verificação no

MEDIDA campo (não possui a Autorização de Viagem e lista de

ADMINISTRATIVA
passageiros). Somente para operadora brasileira (Res.
ANTT 4667/2015). No caso de empresa estrangeira não há

______________________

previsão no ATIT para realização de transbordo.

I'7 '1.1 [.1

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 9, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
______________________

DESCRIÇÃO
Apresentar os documentos de transporte com dados

contraditórios.
______________________

SITUAÇÃO DE FATO
Documentos de transporte verificados com informações
incorretas.

1- Registrar o amparo legal.

2 - "Documentos apresentados na abordagem ..................".

3 - "Documento com dado contraditório- ...............".

OBSERVAÇÕES
4 - "Dado contraditório: ...............

- [informar a contradição

verificada]".

Considera-se contraditório o dado inconsistente, onde há

divergência nos dados apresentados nos documentos de

transporte.
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DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVÁRO

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS

VERSÃO 2.0

OUTUBRO/2016

_

f:1.I.IUJ !IIt.Is]:1:1[cf.II.]U.

AMPARO LEGAL ATIT cc. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 5°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. Adicional sobre

_______________________

Infraçoes e Sançoes sobre o ATlT

DESCRIÇÃO
os documentos de transporte de porte

SITUA ÃO DE FATO
Não portar qualquer dos documentos obrigatórios,
conforme as tabelas anexas.

_______________________

1- Registrar o amparo legal.

2 - "Documentos portados na abordagem ..................

OBSERVAÇÕES 3 - "Documento obrigatório não portado ...............

Os documentos de transporte de porte obrigatório se

encontram relacionados na tabela 1 deste manual.
_______________________

Retenção do veículo, dando prazo de até 3 horas (art. 16

da Resolução ANTT. 4282/2014) para sanar a

MEDIDA
irregularidade ou optar pela realização de transbordo.

ADMINISTRATIVA
No caso de empresa estrangeira não há previsão de

_______________________

transbordo no ATIT.

CAPÍTULO 1.5- EMBARQUE E DESEMBARQUE

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

Art. 3°, alínea "a", item 7, do 2° Prot. Adicional sobre
ENQUADRAMENTO

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

Negar-se a transportar passageiros e bagagem sem

DESCRIÇÃO
justificativa.

_______________________

SITUAÇÃO DE FATO Recusa no embargue ou desembarque, sem justificativa.

Aplicação: em terminais.

Poderá negar-se a transportar passageiro que esteja
OBSERVAÇÕES alcoolizado, ou que porte armas sem autorização,

passageiro sem documento de identificação ou que não

________________________

cumpra exigências migratórias.

AMPARO LEGAL ATlT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

Art. 3°, alínea "a", item 10, do 2° Prot. Adicional sobre
ENQUADRAMENTO

______________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT
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DESCRIÇÃO Negar o embarque ou desembarque de passageiros,'
______________________

nos locais acordados, sem justificativa.

SITUAÇÃO DE FATO Recusa no embargue ou desembarque, sem justificativa.
Aplicação: em terminais.

Verificar justificativas. Passageiro que esteja visivelmente

OBSERVAÇÕES alcoolizado, ou que porta armas sem o documento de porte
obrigatório.
Passageiro que não apresentou documento de identificação

______________________
para o embarque.

CAPÍTULO 1.6- ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AOS ORGANISMOS

COMPETENTES.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 5°, alínea "a", item 1, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO
Não informar o transporte efetuado nos prazos fixados

de acordo com as disposições de cada país.

SITUAÇÃO DE FATO
Empresa não apresenta dados estatísticos no prazo

estipulado.
________________________

Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade

OBSERVAÇÕES aplicada administrativamente.

I'I.l

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 5°, alínea "a", item 6, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
______________________

Não enviar dados referentes às exigências previstas no

DESCRIÇÃO Acordo, solicitados pela autoridade do País de origem,
de destino e/ou de trânsito, ou enviá-los fora do prazo.

_____________________

Dados obrigatórios e solicitados não fornecidos no prazo

estipulado.

Apresentar dados estatisticos de maneira incompleta.
SITUAÇAO DE FATO

Não comunicar a ocorrência de assalto ou acidente, na

forma e prazos estabelecidos na legislação local.

Não informar dados operacionais.
______________________

-
Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade

OBSERVAÇOES aplicada administrativamente.
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DIRETRIZES DE FtSCAUZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRiO

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS

CAPÍTULO 1.7 - ESQUEMA OPERACIONAL

VERSÃO 2.0

OUTUBRO/2016

'AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 5, do 2° Prot. Adicional sobre

_______________________
Infrações e Sanções sobre o ATlT

DESCRIÇÃO Realizar um serviço diferente do autorizado.

Prestação de serviço sem prévia autorização da

autoridade competente

1. Desembarque em pontos de parada, apoio, seção não

autorizados (art. 40 do Decreto 252 1/98);
SITUAÇAO DE FATO

2. Utilização de outro itinerário;

3. Realizar serviço regular, mediante emissão de

passagens individuais, quando da prestação de serviço de

_______________________
transporte sob o regime de fretamento; etc.

A empresa não poderá efetuar procedimentos de

embarque ou desembarque nem quaisquer outros que
OBSERVAÇOES configurem antecipação do início da linha ou seu

_______________________
prolongamento.

4INI

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 1, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sançâes sobre o ATIT
______________________

DESCRIÇÃO
Efetuar transporte por cruzamentos de fronteira não

autorizados.

SITUAÇÃO DE FATO
Abordar veículo ingressando ou saindo do país por local não

autorizado pela autoridade competente.
1- Registrar o amparo legal.
2 - "Documentos portadas na abordagem ..................

3 - "Local de entrada I saída do país ................

4 - Se a abordagem se deu em local distinto de fronteira,

OBSERVAÇÕES
registrar os documentos ausentes da comprovação de

passagem pelo órgão competente de cada país e o ponto
de passagem na fronteira (Se possível): "Documentos

aduaneiros ausentes ............................. ; ponto de

passagem na fronteiraS ......................

[•

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações e

Sanções sobre o ATIT
___________________

Não cumprir o horário de início do serviço e/ou alterá-lo sem
DESCRIÇÃO

causa justificada.
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NTERNAC!O'!A.., flE PASSÍROS
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SITUAÇÃO DE

FATO

Atraso no início do serviço, sem justificativa.

__________________________________________

Considera-se início do serviço a origem da linha, não englobando
as seções que esta possuir.

No ponto de partida a empresa não incorrerá neste código

OBSERVAÇÕES sempre que o atraso for justificado.
Considera-se, como exemplo de causa justificada:

i.Acidentes, manifestações, picos de feriados

(congestionamento nas rodoviárias), calamidade pública
(enchentes, queda de barreiras, etc) etc.

CAPÍTULO 1.8- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

..*1Fi

AMPARO LEGAL ATlT cc. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea 'a", item 5, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações e

Sanções sobre o ATIT
___________________

DESCRICÃO
Não prestar assistência aos passageiros e à tripulação, em

caso de acidente ou interrupção da viagem.
__________________

SITUAÇÃO DE Não prestar assistência aos passageiros e as tripulações, em

FATO caso de acidente, de avaria mecânica, de assalto e de atraso.

Ocorrendo interrupção ou retardamento da viagem, as despesas
de alimentação e hospedagem dos passageiros correrão às

expensas da empresa infratora, quando devido a defeito, falha ou

outro motivo equivalente.

OBSERVAÇÕES Em caso de acidente, a empresa deverá prestar a assistência

imediata e adequada para o caso.

A empresa transportadora deverá assegurar a continuidade da

viagem. Após esse prazo, a empresa deverá fornecer ao

___________________

passageiro alimentação e hospedagem, se for o caso.
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DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO VERSÃO 2,0

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
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PAÍS PROCEDIMENTO LEGISLAÇÃO

ARGENTINA

BRASIL
Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso

Resoluçao ANTT.no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e

a hospedagem, esta quando for o caso. dos passageiros correrão às
4282/2014

expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro

motivo de sua responsabilidade. (A iterado pela Resolução n°4.432, de

19.9.14)

Parágrafo único. A hospedagem será sempre devida quando, após o

prazo definido no caput, for constatada a impossibilidade de

continuidade da viagem no mesmo dia, independentemente da

______________ transportadora_que_realizará_a viagem.

PARAG UAI

___________________

URUGUAI

_____________

_____________

CAPÍTULO 1.9 - REPRESENTANTE LEGAL

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 2, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO
Efetuar o transporte sem ter acreditado representante
legal ou credenciá-Io com dados falsos.

A empresa estrangeira que realiza transporte regular de

SITUAÇÃO DE FATO passageiros (tenha linha autorizada) não indicar

representante legal
_______________________

OBSERVAÇÕES Penalidade administrativa.

CAPÍTULO 1.10- SEGUROS

1leII I.I..]:]IIl.7sIYAI

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO Não possuir seguros vigentes.

1. Não contratar apólice de seguro de responsabilidade
-

civil do transportador rodoviário em viagem internacional.

SITUAÇAO DE FATO
2. Apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil

em situação irregular ou invalida.
________________________

MEDIDA Penalidade aplicada administrativamente, caso não haja
ADMINISTRATIVA possibilidades de verificação em campo.

CAPÍTULO 1.11 - SISTEMA DE RECLAMAÇÕES
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AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 50, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações e

__________________ Sanções sobre o ATIT

Não contar com sistema de atendimento de reclamações,
DESCRIÇÃO próprio da transportadora, nos locais de venda de

_________________
passagens ou nos terminais.

SITUAÇÃO DE Ausência de sistema de reclamações para solucionar problemas
FATO dos usuários de imediato Conforme norma de cada país

OBSERVAÇÕES Penalidade aplicada em terminais rodoviários.

PAÍS PROCEDIMENTO LEGISLAÇÃO

ARGENTINA
___________________________

BRASIL
Possuir SAC e 166 da Ouvidoria da ANTT.

_____________________

SAC Res. ANTT 3535/2009 e

____________ Resolução ANTT 3795/2012

PARAGUAI

_____________________________________

______________________________

URUGUAI
_______________________________

________________________

_________________________

xii

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sançães

ENQUADRAMENTO Art. 5°, alínea "a", item 5, do 20 Prot. Adicional sobre

______________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

DESCRIÇÃO Negar o acesso ao sistema de reclamações ou não

observar as normas de publicidade e uso dos mesmos

SITUAÇÃO DE FATO Não afixar nos gulches de venda de passageris cartaz

informativo aos usuários do número de comunicação do

órgão fiscalizador do país transitado.
_______________________

OBSERVAÇÕES O cartaz informativo do canal de comunicação com o órgão
fiscalizador deverá constar nos gulches de venda

passagens e em todos os veículos brasileiros que efetuarem

transporte regular de passageiros. Para a empresa

estrangeira será exigido apenas nos guichês de venda de

passagem.

PAÍS PROCEDIMENTO LEGISLAÇÃO

ARGENTINA
____________________________

BRASIL
Possuir SAC e 166 da Ouvidoria da ANTT.

__________________________________

________________________

SAC Res. ANTT 3535/2009 e

Resolução ANTT 3795/2012
___________

PARAGUAI

URUGUAI

______________________________

_______________________________

_________________________

__________________________
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CAPÍTULO 1.12 - TRANSBORDO
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AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT

Efetuar transbordo sem autorização prévia, exceto em
DESCRIÇÃO

casos de força maior.

Realização de troca de veículo no percurso da viagem sem
SITUAÇÃO DE FATO

_______________________

autorização do Orgão competente.

CAPÍTULO 1.13 - VEÍCULOS

AMPARO LEGAL ATlT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO
Exceder os pesos e dimensões máximas vigentes em
cada país ou acordados bilateral ou multi lateralmente.

Veículo trafegando excedendo as dimensões, peso por

SITUAÇÃO DE FATO
eixo e peso bruto total (PBT), peso bruto total combinado

(PBTC), peso por eixo ou capacidade máxima de tração

(CMT) máximos vigentes.
________________________

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - Aplicar em caráter

excepcional, a partir de 1° de julho de 2013, aos veículos

que realizam operações de transporte internacional por

rodovia de carga e passageiros, nos diferentes tráficos

bilaterais ou em trânsito entre os países, nos casos de
OBSERVAÇÕES

excessos de peso, os respectivos regimes nacionais de

sanções considerando como limites máximos os

estabelecidos na resolução GMC n° 65/08, Resolução
GMC n° 14 de 2014 MERCOSUL e Resolução do

_____________________

CONTRAN 318/2009.
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O veículo habilitado na empresa que opera viagem
ocasional e circuito fechado (fretamento) deverá ser o

constante na autorização de viagem.

Empresa empreendendo viagem internacional com veículo

que não seja de sua propriedade ou afretado sob a forma

________________________

de arrendamento mercantil ou "leasing".

1- Registrar o amparo legal.

OBSERVAÇÕES
2 - "Documentos portadas na abordagem ..................

O transporte internacional deve ser realizado somente por

________________________

veículo habilitado desde sua origem até o destino.

Verificada a infração dever-se-á proceder o transbordo

MEDIDA para veículo habilitado, somente no caso de operadora
ADMINISTRATIVA brasileira. No caso de empresa estrangeira, não há

________________________
previsão no ATIT.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 12, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATlT
______________________

Transportar passageiros em número superior à

DESCRIÇÃO capacidade autorizada para o veículo, exceto em caso

de auxílio.
______________________

SITUA ÃO DE FATO
Transportar passageiros em número superior ao permitido

para o veículo.
__________________

1. Considera-se "caso de auxílio" a prestação de socorro

nos casos de acidente ou falha/defeito do veículo.

OBSERVA ÕES
2. 0 socorro restringe-se até o local que possibilite o

embarque dos passageiros em outro meio de transporte.

3. A lotação do veículo deverá estar condizente com a

disposta no documento de licença de veículo.
_______________________

MEDIDA A empresa penalizada deverá providenciar condições para

ADMINISTRATIVA continuidade da viagem dos passageiros excedentes.

Pàghia 22/31



DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÃO 00 TRANSPORTE RODOViÁRIO VERSÃO 2.0

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS
OUTUBRO/2016

DESCRIÇÃO
Modificar as características dos veículos sem

______________________
autorização da Autoridade Competente.

SITUAÇÃO DE FATO
Veículo com características originais alteradas sem prévia

______________________

autorização da autoridade competente.
1 - Registrar o amparo legal.
2 - 'Documentos apresentados na abordagem .............. ".

OBSERVAÇÕES 3 - "Característica alterada sem autorização ................

Quando constatada a infração, o veículo deverá ser

MEDIDA substituído por outro em situação regular.
ADMINISTRATIVA
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CAPÍTULO 2 -INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAPÍTULO 21 DEFINIÇÕES

Na fiscalização do transporte rodoviário internacional de passageiros, de

que trata especificamente este manual, e conforme o disposto nas normas vigentes
adotam-se as seguintes definições, nos termos da Reunião do art. 16 do ATIT e art.

19 doATIT:

Passagem ou boleto de viagem: documento que valida o contrato de transporte com
o passageiro da linha regular de longa distância, o qual deve conter no mínimo o nome

da empresa, a origem-destino, nome do passageiro, data e hora da viagem. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Frequência: Quantidade de saídas em uma determinada linha por sentido (ida e

volta), em um período de tempo determinado. (Definição da XVI Reunião do artigo 16

do AlIT).

Itinerário: Trajeto a ser realizado na execução de um serviço ou linha, que pode ser

definido mediante códigos das rodovias, nome das localidades ou pontos geográficos
conhecidos. (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Linha: serviço regular de transporte coletivo de passageiros conectando dois pontos
terminais (origem-destino). (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Parada: lugar de interrupção de viagem permitido ao longo do itinerário, utilizado para

garantir ao longo do percurso da viagem e no tempo devido, alimentação, conforto e

descanso dos passageiros e da tripulação do ônibus. (Definição da XVI Reunião do

artigo 16 do ATIT).

Seção: trecho do itinerário de uma linha estabelecida, previsto para embarque e

desembarque de passageiros, com fracionamento do preço da passagem. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Serviço regular de temporada turística não permanente: serviço especial
autorizado pelos organismos nacionais competentes, com datas e prazos definidos de

operação, que servem para assegurar a oferta de transporte em períodos de alta

demanda, para itinerários não atendidos por serviços regulares de transporte
internacional. (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Serviço regular de temporada turística

pelos organismos nacionais competentes,
habilitada, com datas e prazos definidos

transporte em períodos de alta demanda.

ATIT).

permanente: serviço especial autorizado

para um itinerário atendido por uma linha

de operação, para assegurar a oferta de

(Definição da XV1 Reunião do artigo 16 do

Terminal: infraestrutura de uso público, devidamente habilitada, dotada de serviços e

facilidades necessárias para o embarque e desembarque de passageiros. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).
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Transporte de passageiros de caráter ocasional em circuito fechado: serviço
realizado com uma lista fechada pré-definida do passageiros no ponto de origem, com
um destino pré-determinado, não podendo variar, no retorno do ponto de destino, a

quantidade e os nomes dos passageiros viajantes, salvo em casos de força maior

devidamente justificadas, não constituindo serviço regular sua permanente realização.
(Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Transporte fronteiriço de passageiros: aquele realizado exciusivamente entre

cidades vizinhas de fronteira de países signatários, com características específicas
acordadas bilateralmente o multilateralmente. (Definição da XVI Reunião do artigo 16

do ATIT).

Empresa de Transporte Internacional: todo transportador autorizado por seu país
de origem para realizar tráfego internacional terrestre. Compreende toda pessoa

jurídica, incluindo cooperativas ou similares que ofereçam serviços de transporte a

título oneroso (ATlT, art. 1 9, item 4).

Licença Complementar: autorização concedida pelo país de destino ou de trânsito à

empresa que possui licença originária. (ATIT. Art. 19, item 14).

Licença Originária: autorização para realizar transporte terrestre nos termos doATIT,

outorgada pelo país com jurisdição sobre a empresa. (ATIT. Art. 1 9, item 13).

Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros: é aquele realizado por

empresas autorizadas para transladar pessoas, de forma regular ou ocasional entre

dois ou mais países. (ATIT. Art. 1 9, item 07).

Além dos conceitos e definições acima elencados, apresenta-se outras definições

importantes para a prestação dos serviços de transporte rodoviário internacional de

passagei ros:

Bagageiro: compartimento do veículo destinado exclusivamente ao transporte de

bagagens, malas postais e encomendas, com acesso independente do compartimento
de passageiros. (No momento não é permitido o transporte de encomendas em ônibus

de passageiros de linha regular habilitados para viagens internacionais, previsto na

Resolução MERCOSUL/GMC n° 28/05, uma vez que não foram definidos os trâmites

operacionais para a aplicação do disposto na citada Resolução).

Bagagem: conjunto de objetos de uso pessoal do passageiro, devidamente

acondicionado, transportado no bagageiro do veículo.

Inspeção Técnica Veicular: é a vistoria realizada nos veículos de transporte de

passageiros, por empresas habilitadas e credenciadas (exigido para a habilitação ao

transporte internacional).

Licença de Viagem Ocasional em Circuito Fechado: licença concedida para a

realização de viagem não caracterizada como prestação de serviço regular e

permanente, ou aquela que vier a ser definida em acordos bilaterais ou multilaterais,

Página 25/31



I1I14IJt.JII

nos termos do Anexo 4 do ATIT.

Pontos de Fronteira Autorizados: locais alfandegados para a entrada e saída de

veículos rodoviários de carga e passageiros, procedentes do exterior ou a ele

destinado.

Representante Legal: pessoa física ou jurídica com domicílio fixo no pais de destino,
designada com plenos poderes para representar empresa estrangeira em todos os

atos administrativos e judiciais.

Retenção: consiste na permanência de veículo, documento, bem e/ou produto no

local de abordagem da fiscalização ou em local próximo por ela indicado até o

saneamento da irregularidade ou quando a continuidade da viagem representar risco

à integridade física de passageiros, tripulação, fiscais e/ou terceiros ou à prestação
do serviço.

Ponto de apoio: local destinado a higienização, reparos, manutenção e socorro de

ônibus em viagem, bem como ao atendimento à tripulação.

Transbordo: consiste na transferência de passageiros de um veículo para outro a fim

de dar continuidade à viagem interrompida por irregularidade cometida pela
transportadora.

Transporte Local ou Cabotagem (Transporte Doméstico): realizar transporte
interno em território do país de destino.

Transporte Multimodal de passageiros: é aquele no qual os passageiros são

transportados por mais de um meio de transporte.

CAPÍTULO 2.2 - CIRCUITO TURÍSTICO DA TRÍPLICE FRONTEIRA

O Circuito Turístico "Tríplice Fronteira" foi acordado na I Reunião

Trilateral dos Organismos de Aplicação do ATIT entre a República da Argentina, a

República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, realizada em Ciudad del

Este, no dia 6 de julho de 2007. 0 Circuito Turístico da "Tríplice Fronteira", envolvendo

o Brasil, a Argentina e o Paraguai, compreende somente a zona delimitada pelas
cidades de Foz do Iguaçu (BR), Puerto lguazú (AR) e Ciudad Del Este (PY), incluindo

os parques nacionais e os aeroportos das três cidades mencionadas, em que poderão

operar livremente os transportadores inscritos em cadastro específico definido por

cada país.

Além de outros documentos previstos em legislação específica, é

obrigatório portar a lista de passageiros, o Certificado de Inspeção Técnica Veicular -

CITV, seguro de responsabilidade civil internacional (Carta azul) e a identificação no

veículo (selo de habilitação) previamente cadastrado no respectivo organismo

designado por cada uma das partes.
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I CAPÍTULO 2.3 - ENCOMENDA

Embora o transporte de encomendas em ônibus de passageiros de linha

regular habilitados para viagens internacionais esteja previsto na Resolução
MERCOSUL/GMC n° 28/05, ainda não foram definidos os trâmites operacionais para
a aplicação do disposto na citada Resolução.

I CAPÍTULO 2.4 - BILHETE DE PASSAGEM I

O modelo e as especificações de bilhete de passagem deverão ser emitidos

de acordo com o que estabelece a legislação do país de origem da empresa.

CAPÍTULO 2.5 - DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO

TABELA -1 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE DE PORTE

OBRIGATÓRIO EXIGIDOS NO BRASIL - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

DOCUMENTOS DE PORTE TRANSPORTE
TEMPORADA TEMPORADA

TURÍSTICA
CIRCUITO

TRÂNSrTO
POR

TRÍPLICEOBRIGATÓRIO DE
TRANSPORTE.

REGULAR DE

LINHA
PERMANENTE NÃO

FECHADO -

FRETAMENTO

TERCEIRO

PAÍS FRONTEIRA

(REGULAR) PERMANENTE
(REGULAR)

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
NÃO NÃO NÃO SIM NÃO

_________

NÃO(1)

LISTA DE PASSAGEIROS (1) NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM

CERTiFICADO DE INSPEÇÃO
TÉCNICA VEICULAR (2)

SIM SIM SIM SIM SIM SIM

CERTIFICADO DE APÓLICE
ÚNICA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDADE CML
SIM SIM SIM SIM SIM SIMDO TRANSPORTADOR

RODOV1ARIO EM VIAGEM

INTERNACIONAL
__________ __________ __________

___________ __________ _________

(1) Em modelo próprio de cada pais;

(2) Certificado de Inspeção Técnica Veicular - CITV para o MERCOSUL e Inspeção Técnica Veicular

para os demais países conforme modelo próprio. Não será exigido em veículo com até um ano da

fabricação; deve ser apresentado o original;

OBS: I - Referente à habilitação da empresa e habilitação de frota o fiscal brasileiro terá acesso por

meio da internet, na página da ANTT. Esses dados também estarão disponíveis para consulta pelos
demais países quando da implementação da Integração de Dados.

OBS: 2 - Licença de conduzir e documento do veículo, são considerados de porte obrigatório, porém
não são sancionados pelo Protocolo de Infrações do ATIT e sim por legislação de trânsito.

CAPÍTULO 2.6 - EMBARQUE E DESEMBARQUE
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É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais

das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada autorizados

pelos organismos de aplicação de cada país.

CAPÍTULO 2.7 - ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AOS
ORGANISMOS DE APLICAÇÃO.

Obrigatoriedade de envio de informações diversas, em especial, dos Dados

de Desempenho Operacional por parte das prestadoras de serviço público regular de

transporte coletivo rodoviário internacional de passageiros que operam em regime de

Permissão ou de Autorização.

No caso do Brasil, os dados de desempenho operacional devem ser

encaminhados trimestralmente.

CAPÍTULO 2.8 - INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

A inspeção mecânica de um veículo realizada em seu país de origem terá

validade para sua circulação no território de todos os demais países signatários. (Art.

32 ATIT).

O Certificado de Inspeção Técnica Veicular (CITV) é exigido apenas dos

países membros do MERCOSUL.

De acordo com a Resolução GMC N° 15/06 e Resolução CONTRAN N°

247/2007, quando, por caso fortuito ou força maior, o prazo de vigência do Certificado

de Inspeção Técnica Veicular perlódica estabelecido mediante a Resolução GMC n°

75/97, tenha expirado no país de trânsito ou de destino, a vigência do mesmo será

estendida por um prazo adicional até o ingresso do veículo em seu país de origem

não podendo estender-se por um prazo maior que 30 dias corridos.

CAPÍTULO 2.9 - SEGUROS 1

Certificado de Apólice BilIngue de Seguro de Responsabilidade Civil do

Transportador Rodoviário em Viagem Internacional - RCTR-VI.

As empresas de transporte terrestre que realizem viagens internacionais

deverão contratar seguros pelas responsabilidades emergentes do contrato de

transporte, seja ele de pessoas ou de sua bagagem - acompanhada ou despachada
- e a responsabilidade civil por lesões ou danos ocasionados a terceiros não

transportados, de acordo com as normas estabelecidas no Anexo III "Seguros", do

ATIT.
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Os valores mínimos de cobertura estabelecidos no AlIT são os seguintes:

SRC ATIT Por acontecimento Por Pessoa Bagagem

Passageiros US$ 200.000 US$ 20.000 US$ 500 por passageiro
transportados uss 10.000 por

_____________ __________________ _____________

acontecimento

Terceiros não US$ 120.000 US$ 20.000 US$ 15.000 por danos

transportados
___________________ _____________

materiais

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Resolução MERCOSUL N° 15/14,

novos valores mínimos de cobertura do Seguro de Responsabilidade Civil do

Transportador Rodoviário em Viagem Internacional, conforme abaixo:

SRC

MERCOSUL

Por

acontecimento

Por

Pessoa

Bagagem
_______________________

Passageiros US$ 240.000 US$ 50.000 US$ 1.000 por passageiro

transportados uss 10.000 por

______________ ___________

acontecimento
_______________

Terceiros não US$ 200.000 US$ 50.000 US$ 30.000 por danos

transportados ______________ ___________

materiais

NOTA 1: 0 Paraguai informou que não aderiu aos novos valores do seguro constante da Resolução

GMC 15/14, em razão de normas internas. Dessa forma, continua emitindo suas apólices com os

valores mínimos estabelecidos no ATIT.

NOTA 2: 0 Seguro RCTR-Vl só tem cobertura, para casos de sinistro, no pais de destino ou de trânsito.

Ex: Veículo de empresa brasileira em viagem originada no Brasil tendo como destino a Argentina,

fiscalizado em território brasileiro, poderá não estar portando o RCTR-Vl, em função de que a empresa

tem a opção de portar a apólice a partir do ponto de fronteira entre Brasil I Argentina.

NOTA 3: A incorporação da Resolução MERCOSUL N° 15/14 ao ordenamento jurídico da República

Bolivariana da Venezuela se realizará em um prazo máximo de cento e oitenta (180) dias contados a

partir da adesão deste Estado Parte ao ATlT. (Ainda não aderiu ao ATlT). A Venezuela, possivelmente

está utilizando os valores mínimos estabelecidos no Decreto n°2.975/1999, que Promulga o Acordo de

Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga entre o Brasil e a Venezuela. Os valores

estabelecidos no Decreto n°2.975/1999 são iguais aos valores mínimos estabelecidos no AlIT.

Serão válidos os seguros de responsabilidade civil contratual, referente a

passageiros e extracontratual cobertos por companhias seguradoras do país de

origem da empresa, sempre que tiverem acordos com seguradoras no país ou países

onde transitem os assegurados para liquidação e pagamento dos sinistros, em

conformidade com as leis desses países.
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CAPÍTULO 2.10 - VEÍCULOS

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS

O ATIT não permite a utilização de veículos de terceiros para o transporte
de passageiros, conforme artigo 31, item 1 do ATIT.

FROTA HABILITADA

A frota habilitada constante dos anexos das licenças complementares e

originárias nem sempre é a frota atual. Conforme Art. 22 do ATIT, "não será necessária

a emissão de um novo documento de idoneidade quando se modifica a frota

habilitada". A atualização da frota habilitada deverá ser comunicada via ofício ou outro

meio similar. As unidades adicionadas estarão autorizadas a operar mediante tão

somente a comunicação entre os organismos.

CAPÍTULO 2.11 - ENTENDIMENTOS BILATERAIS I MULTILATERAIS

• Brasil e Argentina acordaram que as empresas poderão fazer reforço de

horário desde que estejam presentes os seguintes requisitos: utilização de ônibus

habilitados, ocorrência em horário posterior ao autorizado, e, realizado no mesmo dia

civil. (Ata de 24 e 25 /04/2003).

• Brasil e Bolívia acordaram que nos períodos de maior demanda as

empresas operadoras de serviços regulares poderão utilizar reforços e horários

(veículos extras (habilitados) por ambos países), não havendo necessidade de uma

comunicação prévia entre os Organismos de Aplicação do ATIT. (Ata da IX Reunião,
25 e 26 de agosto de 2005).

• Brasil e Paraguai acordaram implementação de reforços em linhas

regulares no período de alta temporada para as empresas permissionárias fixando-se

como data de início e término das temporadas altas entre 15 de dezembro e 15 de

fevereiro. E que os reforços devem ser realizados dentro dos 15 minutos do horário

autorizado, de acordo com a demanda de passageiros existente. (Ata da XVII

Reunião, 13 e 14/04/2000).

• Brasil e Uruguai acordaram que as empresas podem utilizar reforço de

horário (acoplado), com intervalo de 30 minutos do horário registrado, para atender a

pico de demanda, sem necessidade de consulta bilateral, desde que utilizem ônibus

habilitados, conforme Ata da XVII Reunião, 9 e 10/2/2006.
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Consulte o sistema TRI, consultas da base de dados que reúne

documentos referentes ao Transporte Rodoviário Internacional. Atas

de reuniões bilaterais e multilaterais, além de diversos outros

documentos, como resoluções, acordos, leis, decretos, relatórios etc.

trianttgov.br
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APRESENTAÇÃO

Este documento tem por finalidade auxiliar os agentes de fiscalização da

ANTT e demais órgâos conveniados a desenvolverem habilidades e adquirir

competência para exercer a fiscalização do Transporte Rodoviário Internacional de

Passageiros, com a devida segurança e eficiência e de acordo com as normas legais

e regimentais, de modo a padronizar os procedimentos a serem adotados durante a

fiscalização, no âmbito de suas circunscrições. Foi elaborado com o objetivo principal

de proporcionar a informação e instrução por meio de uma linguagem clara, ilustrativa

e de fácil consulta.
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INTRODUÇÃO

O Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros. no âmbito do Cone

Sul, é regido pelo Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), firmado

pelos governos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai e por

acordos bilaterais/multHaterais.

As penalidades no âmbito do Cone Sul estão previstas no Segundo
Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções ao ATIT.

Os países integrantes do MERCOSUL adotaram o ATIT como norma base

para as discussões relativas às operações de transporte terrestre entre eles. Ressalta-

se que as normativas do MERCOSUL sobre transporte afetam somente os países
integrantes do referido bloco econômico, não gerando ou extinguindo obrigações para

os demais países integrantes do ATIT que não façam parte do bloco.

As normas sobre transporte internacional terrestre refletem os princípios
essenciais firmados entre os governos envolvidos e, particularmente, aqueles que
reconhecem o transporte internacional como serviço de interesse público fundamental

para a integração do Cone Sul e no qual a reciprocidade deve ser entendida como

regime mais favorável para otimizar a eficiência desse serviço. Neste sentido, a

fiscalização do transporte internacional deve primar pelo fiel cumprimento das normas

acordadas, garantindo a legalidade e segurança no transporte, sem criar embaraço
às relações comerciais internacionais.
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CAPÍTULO I DAS INFRAÇÕES APLICÁVEIS Às EMPRESAS

As infrações e sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre

(ATIT) encontram-se thscipknadas em seu Segundo Protocolo Adicional Conforme tal

ordenamento, as sanções são multa, suspensão ou revogação da licença.

As sanções só podem ser aphcadas após a instauração de processo

administrativo que garante a defesa da parte interessada. As infrações verificadas em

diligências fiscalizatórias e, portanto, levadas a termo em autos de infração, culminam

em sanção de multa.

As sanções de multa são classificadas em gravissimas (U$ 4.000,00),
graves (U$ 2.000,00), médias (U$ 1 .000,00) e leves (U$ 200,00):
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AMPARO

LEGAL (Art. e DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Alínea)

Art. 2°, "a", 1. Efetuar transporte internacional terrestre sem estar autorizado;

Art. 2°, "a", 2. Fazer transporte local no país de destino ou de trânsito;

Apresentar documentos de transporte com dados falsos ou
Art 2° a

adulterados;

Art. 2°, "a", 4. Não possuir seguros vigentes;
Não prestar assistência aos passageiros e à tripulação, em caso de

Art 2° a
acidente ou interrupção da viagem.

AMPARO

LEGAL (Art. e DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Alínea)

Art. 3°, "a", 1. Efetuar transporte por cruzamentos de fronteira não autorizados;

Art 3 2a
Efetuar o transporte sem ter credenciado representante legal ou

-

,

credenciá-Io com dados falsos;

Art. 3°, "a", 3.
Efetuar transbordo sem autorização prévia, exceto em casos de força

Exceder os pesos e dimensões máximas vigentes em cada país ou
Art 3° 4a,

acordados bilateral ou multilateralmente;

Art. 3°, "a", 5. Realizar um serviço diferente do autorizado;

Art. 3°, "a", 6. Efetuar transporte com veículos não habilitados;

Art. 3°, "a", 7. Negar-se a transportar passageiros e bagagem sem justificativa;

Art. 3°, "a", 8. Efetuar transporte sem possuir os documentos de transporte;
Art. 3°, "a", 9. presentar os documentos de transporte com dados contraditórios;

Art 3° a .

Negar o embarque ou desembarque de passageiros, nos locais
,

acordados, sem justificativa;
Art. 3°, "a", 11. Suspender um serviço autorizado, exceto em caso de força maior;

A 3°
" "

12ri. a .

rransportar passageiros em número superior à capacidade1
autorizada para o veículo, exceto em caso de auxílio.
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AMPARO

LEGAL (Art. e DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Alínea)

Art 4° a,
Modificar as características dos veículos sem autorização da

Autoridade Competente;

Art 4° 2a
Não iniciar o serviço autorizado no prazo de 90 dias, contados da data

de obtenção das correspondentes licenças;

Art 4°
,,

a
Não cumprir os horários de início do serviço e/ou alterá-los sem causa

justificada;
Não proceder à devolução total ou parcial de quantias pagas para

Art. 4°, "a", 4. serviços que forem suspensos antes de seu início ou interrompidos
durante sua prestação por causas alheias a vontade dos usuários;

_________

Art 40 a
Não proceder à devolução do valor das passagens adquiridas com

antecipação, de acordo com as disposições vigentes em cada país;
Não indenizar deterioração ou perda total ou parcial de bagagem,

Art. 40, "a", 6. volumes ou encomendas, de acordo com as disposições vigentes de

____________

cada país.

AMPARO

LEGAL (Art. e DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Alínea)

Art 5° "a"
Não informar o transporte efetuado nos prazos fixados de acordo com

as disposições de cada país;
____________

Art. 50, "a", 2. Não entregar comprovante pelo transporte de bagagem;
Art. 5°, "a", 3. Não portar os documentos de transporte de porte obrigatório;

Art 50 a
Não contar com Sistema de Atendimento de Reclamações nos locais

,

de venda de passagens ou nos terminais;

Art 5° 5 .a
Negar o acesso ao sistema de reclamações ou não observar as

,

normas de publicidade e uso do mesmo;

Não enviar dados referentes às exigências previstas no Acordo,
Art. 50, "a", 6. solicitados pela autoridade do País de origem, de destino e/ou de

____________ trânsito,_ou_enviá-los_fora_de_prazo. ___________

A sanção deve ser aplicada sobre um tipo infracional previsto pela norma

regulamentadora. Destarte, necessário se faz conhecer quais os tipos infracionais

previstos.

Para as empresas estrangeiras oriundas dos países integrantes do AliT,

aplicar-se-á o Segundo Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções ao ATIT, para

as infrações de transporte.
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CAPITULO 1.1 - AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM (REGULAR E FRETADO)

Para uma melhor leitura e interpretação das infrações descritas abaixo,
convencionamos que o "amparo legaF' é a norma que determina a obrigação às

transportadoras, o 'enquadramento" é o artigo, a alínea é o item disposto no Segundo
Protocolo Adicional de Infrações e Sanções ao ATIT, a "descrição" é aquela contida no

tipo infracional do mesmo protocolo e a "situação de fato" são algumas circunstâncias

passíveis de aplicação do enquadramento definido, sempre apresentada de forma

exemplificativa e não taxativa.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 20, alínea "a", item 1, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

- Efetuar transporte internacional terrestre sem estar

u on.a
______________________

Executar serviço de fretamento sem autorização.

SITUAÇÃO DE FATO
Empresa executando serviços de transporte regular sem

prévia autorização ou permissão.
________________________

Realização de transbordo para veículo habilitado, somente

MEDIDA para operadora brasileira (Res. ANTT 4667/2015). No caso

ADMINISTRATIVA de empresa estrangeira não há previsão no ATIT para

-_______________________
realização de transbordo.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 20 Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 2, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
______________________

DESCRIÇÃO
Fazer transporte local no país de destino ou de

transito.

SITUAÇÃO DE FATO Empresa estrangeira efetuando transporte local.

Realização de transbordo para veículo habilitado, somente

MEDIDA para operadora brasileira (Res. ANTT4667/2015). No caso

ADMINISTRATIVA de empresa estrangeira não há previsão no ATIT para

_______________________
realização_de_transbordo.
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ou

DESCRIÇÃO çuim
serviço autorizado, exceto em casos de

Incorre nesta infração a empresa que deixar de executar um

SITUAÇÃO DE FATO serviço a que esteja obrigado por conta de autorização

______________________

concedida, mesmo que eventualmente.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 2, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
______________________

Não iniciar o serviço autorizado no prazo de 90 dias,

DESCRIÇÃO contados da data de obtenção das correspondentes
licenças.

_____
________________

STUAÇÃO DE FATO
Serviço autorizado não iniciado no prazo de 90 dias após a

autorização.
Penalidade aplicada administrativamente. Comunicar ao

OBSERVAÇÕES país de origem da empresa.

CAPiTULO t2 BAGAGEM

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infraçóes e Sanções'

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 6, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

Não indenizar deterioração ou perda total ou parcial de

DESCRIÇÃO bagagem, volumes ou encomendas, de acordo com as

disposições de cada país.
______________________

Não atender o prazo para ressarcimento ao usuário.

SITUAÇÃO DE FATO Negar atendimento à reclamação de dano ou extravio de

bagagem.
_______________________

Não se aplica à fiscalização em rodovias - penalidade
OBSERVAÇÕES aplicada por meio de procedimentos administrativos, ou em

terminais.

T)ENTIFICACÃO DE BAGA

AMPARO LEGAL JATIT cc. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

Art. 5°, alínea "a", item 2, do 2° Prot. Adicional sobre
ENQUADRAMENTO

______________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

DESCRIÇÃO Não entregar comprovante pelo transporte de bagagem.

SITUAÇÃO DE FATO Não identificar bagagem do bagageiro, considerando a
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CUTRG oie

legislação de cada país.

Para os serviços regulares e de fretamento o controle de

identificação da bagagem pela empresa será vinculado ao

OBSERVAÇÕES passageiro.

O controle de identificação dos volumes transportados no

porta embrulhos do ônibus é obrigatório.

AMPARO LEGAL ATlT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art, 3°, alínea "a", item 7, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
________________________

DESCRIÇÃO
Negar-se a transportar passageiros e bagagem sem

justificativa.
________________________

SITUAÇÃO DE FATO
Não transportar passageiro e sua bagagem sem

justificativa.
__________________________

OBSERVAÇÃO
A transportadora pode se negar a transportar bagagem que

________________________

caracterize ilícito.

CAPiTULO I 3 - BILHETE DE PASSAGEM

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações
e Sanções sobre o ATIT

Não proceder à devolução total ou parcial de quantias

DESCRiÃO pagas para serviços que forem suspensos antes de seu

ínicio ou interrompidos durante sua prestação por

causas alheias a vontade dos usuários.

Não providenciar a devolução de valores devido a suspensão

SITUAÇAO DE FATO ou interrupção do serviço de transporte, de acordo com as

disposições de cada país.
_______________________

Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade aplicada
administrativarnent

OBSERVAÇÕES -

Essa infraçao e aplicada quando a empresa nao cumpre a

_______________________

prestação de serviço.

AMPARO LEGAL lATh c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções
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ENQUADRAMENTO
Art. 4°, alínea "a", item 5, do 20 Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

Não proceder à devolução do valor das passagens

DESCRIÇÃO adquiridas com antecipaçäo, de acordo com as

disposições vigentes em cada país.

SITUAÇÃO DE FATO
Nâo se aplica à fiscalização em campo. Penahdade aplicada
administrativamente ou em terminais.

Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade aplicada
administrativamente ou em terminais.

OBSERVAÇÕES
Essa infração é aplicada quando da desistência do

passageiro em realizar a viagem.

CAPÍTULO t4 - DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações
e Sanções sobre o AlIT

_____________________

DESCRI ÃO Apresentar documentos de transporte com dados falsos

ou adulterados.
_____________________

SITUAÇÃO DE FATO Apresentação de documento de transporte falso ou

1- Registrar o amparo legal.

2 - "Documentos portados na abordagem .................

3 - "Documento(s) falsificado(s) / adulterado(s) ..................

falsificação I adulteração constatada ..................

OBSERVAÇÕES Consideram-se falsos/adulterados quando identificada

imitação/alteração de documento verdadeiro

Após a lavratura do auto de infração a ocorrência deverá ser

encaminhada à polícia judiciária

Realização de transbordo nos casos de

falsificação/adulteração de Autorização de Viagem, CITV e

MEDIDA Seguro internacional. Somente para operadora brasileira

ADMINISTRATIVA (Res. ANTI 4667/2015). No caso de empresa estrangeira
não há previsão no AlIT para realização de transbordo.

--_________________

Encaminhamento à Policia Judiciária.

_

-

AMPARO LEGAL I ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções
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DIRETRZES ÚE FSCALZAÇO 00 TRANSPORTE RODOVÁRoO

íNTERNACONAL DE PASSAGEROS

VERSÃO 2.0

OUTUBRO:20'lG

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 8, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o AliT
______________________

DESCRI ÃO
Efetuar transporte sem possuir os documentos de

transporte.
_____________________

Dos documentos do transporte, apenas pode ser constado

em campo que a empresa não possui a Autorização de

- Viagem e lista de passageiros, se a empresa for brasileira.

SflTUACAO DE FATO
Para os demais documentos, a aplicação não é de

aplicação de campo e a constatação de que não possui a

documentação se dará por avaliação 'de escritório'.
______________________

1- Registrar o amparo legal.

2 - "Documentos portados na abordagem ..................

3 - "Documento faltante ...............

OSFRVAÇÕES Os documentos de transporte de porte obrigatórios

exigidos no Brasil, encontram-se arrolados na tabela 1

deste manual.

Caso não haja comprovação da contratação do seguro,
deverá ser autuado no enquadramento próprio.

_______________________

Realização de transbordo, para o caso de verificação na

VEDDDA campo (não possui a Autorização de Viagem e lista de

ADIINISTATVA
passageiros). Somente para operadora brasileira (Res.
ANTT 4667/2015). No caso de empresa estrangeira não há

______________________

previsão no ATIT para realização de transbordo.

ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e SançõesAMPARO LEGAL

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 9, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
______________________

DESCRIÇÃO
Apresentar os documentos de transporte com dados

contrad itórios.
_______________________

SITUAÇÃO DE FATO
Documentos de transporte verificados com informações
incorretas

-
________________________

1- Registrar o amparo legal.

2 "Documentos apresentados na abordagem: .................

3 - "Documento com dado contraditório ................

OBSERVAÇÕES
4 "Dado contradítório ...............

- [informar a contradição

verificada]".

Considera-se contraditório o dado inconsistente, onde há

divergência nos dados apresentados nos documentos de

transporte.
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DRE'TRZES EE SCAUZAÇÂO co ÂwSPorE RoOovÁRO

NTENACF3NAL DE PASSACE1ROS

vrsAo 2O

OUTURO/2O16

AMPARO LEGAL AliT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 5°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. Adicional sobre

lnfrções e Sanções sobre oATIT
___________________

DESCRIÇÃO
Não portar os documentos de transporte de porte

obrigatório
______________________

Não portar qualquer dos documentos obrigatórios,
SITUAÇÃO DE FATO

conforme as tabelas anexas.

1- Registrar o amparo legal.

2 - "Documentos portados na abordagem .................

OBSERVAÇÕES 3 - "Documento obrigatório não portado ................

Os documentos de transporte de parte obrigatório se

encontram relacionados na tabela 1 deste manual.
_______________________

Retenção do veículo, dando prazo de até 3 horas (art. 16

da Resolução ANTT. 4282/2014) para sanar a

MEDIDA
irregularidade ou optar pela realização de transbordo.

ADMINISTRATIVA
No caso de empresa estrangeira não há previsão de

_______________________

transbordo no ATIT.

CAPÍTULO 1.5- EMBARQUE E DESEMBARQUE

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre lnl'rações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 30, alínea "a", item 7, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO Negar-se a transportar passageiros o bagagem sem

jificativa._______________________

SITUAÇÃO DE FATO Recusa no embarque ou desembarque, sem justificativa.

Aplicação: em terminais.

Poderá negar-se a transportar passageiro que esteja
OBSERVAÇÕES alcoolIzado, ou que porte armas sem autorização,

passageiro sem documento de identificação ou que não

________________________

cumpra exigências migratórias.
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INTERNACONAL DE PASSAGEIROS

VERSÃO 2.0

OUflJSRO/2016

DESCRIÇÃO Negar o embarque ou desembarque de passageiros,

______________________

nos locais acordados, sem justificativa. I

SITUAÇÃO DE FATO Recusa no embargue ou desembarque, sem justificativa.

Aplicação: em terminais. I

Verificar justificativas. Passageiro que esteja visivelmente

OBSERVAÇÕES alcoolizado, ou que porta armas sem o documento de porte

obrigatório.
Passageiro que não apresentou documento de identificação

_______________

para o embargue.

CAPÍTULO 1.5 ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AOS ORGANIS!IOS

COMPETENTES.

iIll

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAtÁIENT0
Art. 5°, alínea "a", item 1, do 2° ProL Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
________________________

DESCRIÇÃO
Não informar o transporte efetuado nos prazos fixados

de acordo corn as disposições de cada país.

SITUAÇÃO DE FATO
Empresa não apresenta dados estatisticos no prazo

_________________________
estipulado.
Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade

OBSERVAÇÕES aplicada administrativamente.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 5°, alínea "a", item 6, do 2° Prot. Adicional sobre

_____________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______

Não enviar dados referentes às exigências previstas no

DESCRIÇAO Acordo, solicitados pela autoridade do País de origem,
de destino e/ou de trânsito, ou enviá-los fora do prazo.

Dados obrigatórios e solicitados não fornecidos no prazo

estipulado.

- Apresentar dados estatísticos de maneira incompleta.
SITUAÇAO DE FATO

Não comunicar a ocorrência de assalto ou acidente, na

forma e prazos estabelecidos na legislação local.

Não informar dados operacionais.
_______________________

Não se aplica à fiscalização em campo. Penalidade

OBSERVAÇOES aplicada administrativamente.
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DtRETRZES DE SCALZAÇÃO DO TRANSPORTE ROHOVÃRO

NTERNACONAL D PASSAGFJROS

CAPÍTULO 1L7 = ESQUEMA OPERACIONAL

VERSÃO 2U

OUTU3RO/201 $

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Athcional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 30, alínea "a", item 5, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o AlIT
________________________

DESCRIÇÃO Realizar um serviço diferente do autorizado.

Prestação de serviço sem prévia autorização da

autoridade competente

1. Desembarque em pontos de parada, apoio, seção não

autorizados (art. 40 do Decreto 2521/98);
STUACAO DE FATO

2. Utilização de outro itinerário;

3. Realizar serviço regular, mediante emissão de

passagens individuais, quando da prestação de serviço de

transporte sob o regime de fretamento; etc.
_______________________

A empresa não poderá efetuar procedimentos de

- embarque ou desembarque nem quaisquer outros que
OBSERVAÇOES configurem antecipação do início da linha ou seu

_____________________
prolongamento.

4Vl

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "as', item 1, do 2° Prat. Adicional sobre

______________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

Efetuar transporte por cruzamentos de fronteira não
DESCRIÇÃO

autorizados.

Abordar veículo ingressando ou saindo do país por local não
SITUAÇÃO DE FATO

autorizado pela autoridade competente.
1- Registrar o amparo legal.
2 "Documentos portados na abordagem:...............".
3 - "Local de entrada / saída do país:.........".
4 - Se a abordagem se deu em local distinto de fronteira,

registrar os documentos ausentes da comprovação de
OBSERVAÇÕES

passagem pelo árgão competente de cada país e o ponto
de passagem na fronteira (se possível): "Documentos

aduaneiros ausentes .............................. ; ponto de

passagem na fronteira .......................

[
_________________

AMPARO LEGAL

-

AlIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art, 4°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações e

Sanções sobre o ATIT
___________________

Não cumprir o horário de início do serviço e!ou alterá-lo sem
•DESCRIIÃO

causa justificada.
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INTER U1C)WAL DE PASSAGFR
OuTUROí

SITUAÇÃO DE Atraso no início do serviço, sem justificativa.
FATO

__________________________________________

Considera-se início do serviço a origem da linha, não englobando
as seções que esta possum.

No ponto de partida a empresa não incorrerá neste código

OBSERVAÕES sempre que o atraso for justificado.
Considera-se, como exemplo de causa justificada:

i.Acidentes, manifestações, picos de feriados

(congestionamento nas rodoviárias), calarnidade pública
(enchentes, queda de barreiras, etc) etc.

CAPÍTULO 1.8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

_

I

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 20 Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 5, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações e

Sanções sobre o ATIT
___________________

DESCRIÇÃO
Não prestar assistência aos passageiros e à tripulação, em

caso de acidente ou interrupção da viagem.
__________________

SITUAÇÃO DE Não prestar assistência aos passageiros e as tripulações, em

FATO caso de acidente, de avaria mecânica, de assalto e de atraso.

Ocorrendo interrupção ou retardamento da viagem, as despesas
de alimentação e hospedagem dos passageiros correrão às

expensas da empresa infratora, quando devido a defeito, falha ou

outro motivo equivalente.

OBSERVAÇÕES Em caso de acidente, a empresa deverá prestar a assIstência

imediata e adequada para o caso.

A empresa transportadora deverá assegurar a continuidade da

vagem. Após esse prazo, a empresa deverá fornecer ao

___________________
passageiro alimentação e hospedagem, se for o caso.
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DIRETR•ZES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO VERSÃO g,o

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS

PAÍS PROCEDIMENTO LEGISLAÇÃO

ARGENTINA

BRASIL
Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso

____________

Resoluçao ANTT.
iio ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e

a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às
428212014

expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro

motivo de sua responsabilidade (Alterado pela Rrso/ução
0

4.432, de

19.9. 14)

Parágrafo úntco. A hospedagem será sempre devida quando. após o

prazo definido no caput, for constatada a impossibilidade de

continuidade da viagem no mesmo dia, independentemente da

transportadora_que_realizará_a_viagem._______________

PARAGUAI

___________________

URUGUAI

____________

_____________

CAPÍTULO '1,9 REPRESENTANTE LEGAL

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 2, do 2° Prol. Adicional sobre

________________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

DESCRIÇÃO
Efetuar o transporte sem ter acreditado representante
legal ou credenciá-lo com dados falsos.

A empresa estrangeira que realiza transporte regular de

SITUAÇÃO DE FATO passageiros (tenha linha autorizada) não indicar

representante legal
________________________

OBSERVAÇÕES Penalidade administrativa.

CAPÍTULO tIO SEGUROS

1*1

AMPARO LEGAL ATIT cc. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 2°, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO Não possuir seguros vigentes.

1. Não contratar apólice de seguro de responsabilidade
- civil do transportador rodoviário em viagem internacional.

SITUAÇAO DE FATO
2. Apresentar apólice de seguro de responsabilidade civil

em situação irregular ou invalida.
_______________________

MEDIDA Penalidade aplicada administrativamente, caso não haja
ADMINISTRATIVA possibilidades de verificação em campo.
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DIRETFdZES OE CUZAÇÃO DO TRANSPORTE ROOOVlARO VERSÃO 20

INTERNACIONAL DE PASSAGEiROS ....

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 20 Protocolo Athcional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 5°, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre Infrações e

___________________

Sanções sobre o ATIT

Não contar com sistema de atendimento de recIamações
DESCRIÇAO próprio da transportadora, nos locais de veoid de

passagens ou nos terminais.
___________________

SITUAÇÃO DE Ausência de sistema de reclamações para solucionar problemas
FATO dos usuários de imediato Conforme norma de cada país

OBSERVAÇÕES_- Penalidade aplicada em terminais rodovIários.

PAIS PROCEDIMENTO LEGISLAÇÃO

ARGENTINA
____________________________

BRASIL
Possuir SAC e 166 da Ouvidoria da ANTT.

______________________

SAC Res. ANTT 3535/2009 e

___________ ___________________________________ Resolução ANTT 3795/2012

PARAGUAI
_______________________________

URUGUAI
_______________________________

_________________________

_________________________

LEGAL AT1T c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções-__AMPARO
ENQUADRAMENTO Art. 5°, alínea "a", item 5, do 2° Prof. Adicional sobre

______________________

Infrações e Sanções sobre o ATIT

DESCRIÇÃO Negar o acesso ao sistema de reclamações ou não

observar as normas de publicidade e uso doa mesmos

SITUAÇÃO DE FATO Não afixar nos guichês de venda de passagens cartaz

informativo aos usuários do número de comunicação do

_______________________

árgáo fiscalizador do país transitado.

OBSERVAÇÕES O cartaz informativo do canal de comunicação com o órgão
fiscalizador deverá constar nos guichês de venda

passagens e em todos os veículos brasileiros que efetuarem

transporte regular de passageiros. Para a empresa
estrangeira será exigido apenas nos guichôs de venda de

passagem.

PAIS PROCEDIMENTO LEGISLAÇÃO

ARGENTINA
____________________________

BRASIL

___________

Possuir SAC e 166 da Ouvidoria da ANTT.

___________________________________

________________________

SAC Res. ANTT 3535/2009 e

Resolução ANTI 3795/2012

PARAGUAI

URUGUAI

______________________________

_______________________________

_________________________

__________________________
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DRETRZES DE FSCAUZAÇAO EO TRANSPORTE ROVL4RO vERsÃo 2.0

SSAGEROS

CAPÍTULO 1.12 - TRANSBORDO

RANSRC)RBO SEM AUTORIZACAC

AMPARO LEGAL ATIT c-c- 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

Art. 3°, alínea "a", item 3, do 2° Prot. AdIcional sobre
ENQUADRAMENTO

_______________________

Infrações e Sanções sobre o ATlT

Efetuar transbordo sem autorização prévia, exceto em
DESCRIÇÃO

de força maior.

SITUAÇÃO DE FATO
Realização de troca de veículo no percurso da viagem sem

_______________________

autorização do órgâo competente.

CAPÍTULO 1.13 - VEÍCULOS

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 4, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATIT
_______________________

DESCRIÇÃO
Exceder os pesos e dimensões máximas vigentes em

cada país ou acordados bilateral ou multilateraimente.

Veículo trafegando excedendo as dimensões, peso por

SITUAÇÃO DE FATO
eixo e peso bruto total (PBT), peso bruto total combinado

(PBTC), peso por eixo ou capacidade máxima de tração
(CMT) máximos vigentes.

_______________________

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai Aplicar em caráter

excepcional, a partir de 1° de julho de 2013, aos veículos

que realizam operações de transporte internacional por

rodovia de carga e passageiros, nos diferentes tráficos

OBSERVAÇÕES
bilaterais ou em trânsito entre os países, nos casos de

excessos de peso, os respectivos regimes nacionais de

sanções considerando como limites máximos os

estabelecidos na resolução GMC n° 65/08, Resolução
GMC n° 14 de 2014 MERCOSUL e Resolução do

_____________________

CONTRAN 318/2009.
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NTERNACONAL DE PASSAGEJROS
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O veículo habilitado na empresa que opera viagem
ocasional e circuito fechado (fretamento) deverá ser o

constante na autorização de viagem.

Empresa empreendendo viagem internacional com veículo

que não seja de sua propriedade ou afretado sob a forma

de arrendamento mercantil ou "leasing".
________________________

1- Registrar o amparo legal.

OBSERVAÇÕES
2 - "Documentos portados na abordagem ..................

O transporte internacional deve ser realizado somente por
veículo habilitado desde sua origem até o destino.

________________________

Verificada a infração dever-se-á proceder o transbordo

MEDIDA para veículo habilitado, somente no caso de operadora
ADMINISTRATIVA brasileira. No caso de empresa estrangeira, não há

________________________
previsão no ATIT.

AMPARO LEGAL ATIT c.c. 2° Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções

ENQUADRAMENTO
Art. 3°, alínea "a", item 12, do 2° Prot. Adicional sobre

Infrações e Sanções sobre o ATlT
______________________

Transportar passageiros em número superior à

DESCRIÇÃO capacidade autorizada para o veículo, exceto em caso

de auxílio.
_______________________

SITUAÇÃO DE FATO
Transportar passageiros em número superior ao permitido

1. Considera-se "caso de auxílio" a prestação de socorro

nos casos de acidente ou falha/defeito do veículo.

OBSERVA ÕES
2. 0 socorro restringe-se até o local que possibilite o

embarque dos passageiros em outro meio de transporte.

3. A lotação do veículo deverá e3tar condizente com a

disposta no documento de licença de veículo.
_______________________

MEDIDA A empresa penalizada deverá providenciar condições para

ADMINISTRATIVA continuidade da viagem dos passageiros excedentes.
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3€ ASAE

DESCRIÇÃO
Modificar as características dos veículos sem

autorizaçäo da Autoridade Competente.
_____________________

SITUAÇÃO DE FATO
Veículo com características originals alteradas sem prévia
autorização da autoridade competente.

______________________

1 - Registrar o amparo legal.
2 - "Documentos apresentados na abordagem .............

OBSERVAÇÕES 3- "Característica alterada sem autorização ................

Quando constatada a infração, o veículo deverá ser

MEDIDA substituído por outro em situação regular.
ADMINISTRATIVA
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CAPÍTULO 2- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I CAPÍTULO 2.1 - DEFINIÇÕES

Na fiscalização do transporte rodoviário internacional de passageiros, de

que trata especificamente este manual, e conforme o disposto nas normas vigentes
adotam-se as seguintes definições, nos termos da Reunião do art. 16 do ATIT e art.

19 doATIT:

Passagem ou boleto de viagem: documento que valida o contrato de transporte com

o passageiro da linha regular de longa distância, o qual deve conter no mínimo o nome

da empresa, a origem-destino, nome do passageiro, data e hora da viagem. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do AlIT).

Frequência: Quantidade de saídas em uma determinada linha por sentido (ida e

volta), em um período de tempo determinado. (Definição da XVI Reunião do artigo 16

do AlIT).

Itinerário: Trajeto a ser realizado na execução de um serviço ou linha, que pode ser

definido mediante códigos das rodovias, nome das localidades ou pontos geográficos
conhecidos. (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Linha: serviço regular de transporte coletivo de passageiros conectando dois pontos
terminais (origem-destino). (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Parada: lugar de interrupção de viagem permitido ao longo do itinerário, utilizado para

garantir ao longo do percurso da viagem e no tempo devido, alimentação, conforto e

descanso dos passageiros e da tripulação do ônibus. (Definição da XVI Reunião do

artigo 16 do ATlT).

Seção: trecho do itinerário de uma linha estabelecida, previsto para embarque e

desembarque de passageiros, com fracionamento do preço da passagem. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Serviço regular de temporada turística não permanente: serviço especial
autorizado pelos organismos nacionais competentes, corn datas e prazos definidos de

operação, que servem para assegurar a oferta de transporte em períodos de alta

demanda, para itinerários não atendidos por serviços regulares de transporte
internacional. (Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Serviço regular de temporada turística

pelos organismos nacionais competentes,
habilitada, com datas e prazos definidos

transporte em períodos de alta demanda.

ATIT).

permanente: serviço especial autorizado

para um itinerário atendido por uma linha

de operação, para assegurar a oferta de

(Definição da XVI Reunião do artigo 16 do

Terminal: infraestrutura de uso público, devidamente habilitada, dotada de serviços e

facilidades necessárias para o embarque e desembarque de passageiros. (Definição
da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).
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Transporte de passageiros de caráter ocasional em circuito fechado: serviço
realizado com uma lista fechada pré-definida de passageiros no ponto de origem, com

um destino pré-determinado, não podendo variar, no retorno do ponto de destino, a

quantidade e os nomes dos passageiros viajantes, salvo em casos de força maior

devidamente justificadas, não constituindo serviço regular sua permanente realização.

(Definição da XVI Reunião do artigo 16 do ATIT).

Transporte fronteiriço de passageiros: aquele realizado exciusivamente entre

cidades vizinhas de fronteira de países signatários, com características específicas
acordadas bilateralmente o multilateralmente. (Definição da XVI Reunião do artigo 16

do ATIT).

Empresa de Transporte Internacional: todo transportador autorizado por seu país
de origem para realizar tráfego internacional terrestre. Compreende toda pessoa

jurídica, incluindo cooperativas ou similares que ofereçam serviços de transporte a

título oneroso (AliT, art. 19, item 4).

Licença Complementar: autorização concedida pelo país de destino ou de trânsito à

empresa que possui licença originária. (ATlT. Art. 19, item 14).

Licença Originária: autorização para realizar transporte terrestre nos termos do ATIT,

outorgada pelo país com jurisdição sobre a empresa. (AliT. Art. 19, item 13).

Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros: é aquele realizado por

empresas autorizadas para transladar pessoas, de forma regular ou ocasional entre

dois ou mais países. (AlIT. Art. 19, item 07),

Além dos conceitos e definições acima elencados, apresenta-se outras definições
importantes para a prestação dos serviços de transporte rodoviário internacional de

passageiros:

Bagageiro: compartimento do veículo destinado exclusivamente ao transporte de

bagagens, malas postais e encomendas, com acesso independente do compartimento
de passageiros. (No momento não é permitido o transporte de encomendas em ônibus

de passageiros de linha regular habilitados para viagens internacionais, previsto na

Resolução MERCOSUL/GMC n° 28/05, uma vez que não foram definidos os trâmites

operacionais para a aplicação do disposto na citada Resolução).

Bagagem: conjunto de objetos de uso pessoal do passageiro, devidamente

acondicionado, transportado no bagageiro do veículo.

speção Técnica Veicular: é a vistoria realizada nos veículos de transporte de

passageiros, por empresas habilitadas e credenciadas (exigido para a habilitação ao

transporte internacional).

Licença de Viagem Ocasional em Circuito Fechado: licença concedida para a

realização de viagem não caracterizada como prestação de serviço regular e

permanente, ou aquela que vier a ser definida em acordos bilaterais ou multilaterais,
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nos termos do Anexo 4 do AlIT.

Pontos de Fronteíra Autorizados: locais alfandegados para a entrada e saída de

veículos rodoviários de carga e passageiros, procedentes do exterior ou a ele

destinado.

Representante Legal: pessoa física ou jurídica com domicílio fixo no pais de destino

designada com plenos poderes para representar empresa estrangeira em todos os

atos administrativos e judiciais.

Retenção: consiste na permanência de veículo, documento, bem e/ou produto no

local de abordagem da fiscalização ou em local próximo por ela indicado até o

saneamento da irregularidade ou quando a continuidade da viagem representar risco

à integridade física de passageiros, tripulação, fiscais e/ou terceiros ou à prestação
do serviço.

Ponto de apoio: local destinado a higienização, reparos, manutenção e socorro de

ânibus em viagem, bem como ao atendimento à tripulação.

Transbordo: consiste na transferência de passageiros de um veículo para outro a fim

de dar continuidade à viagem interrompida por irregularidade cometida pela
transportadora.

Transporte Locall ou Cibotagem (Transporte Doméstico): realizar transporte
interno em território do país de destino.

Transporte Multimodal de passageiros: é aquele no qual os passageiros são

transportados por mais de um meio de transporte.

I

O Circuito Turístico "Tríplice Fronteira" foi acordado na I Reunião

Trilateral dos Organismos de Aplicação do ATIT entre a República da Argentina, a

República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, realizada em Ciudad del

Este, no dia 6 de julho de 2007. 0 Circuito Turístico da "Tríplice Fronteira", envolvendo

o Brasil, a Argentina e o Paraguai, compreende somente a zona delimitada pelas
cidades de Foz do Iguaçu (BR), Puerto lguazú (AR) e Ciudad Del Este (PY), incluindo

os parques nacionais e os aeroportos das três cidades mencionadas, em que poderão
operar livremente os transportadores inscritos em cadastro específico definido por
cada país.

Além de outros documentos previstos em legislação específica, é

obrigatório portar a lista de passageiros, o Certificado de Inspeção Técnica Veicular -

CITV, seguro de responsabilidade civil internacional (Carta azul) e a identificação no

veículo (selo de habilitação) previamente cadastrado no respectivo organismo
designado por cada uma das partes.
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CAPÍTULO 2.3 - ENCOMENDA I

Embora o transporte de encomendas em ônibus de passageiros de linha

regular habilitados para viagens internacionais esteja previsto na Resolução
MERCOSUL/GMC n° 28/05, ainda não foram definidos os trâmites operacionais para

a aplicação do disposto na citada Resolução.

CAPÍTULO 2.4 - BILHETE DE PASSAGEM

O modelo e as especificações de bilhete de passagem deverão ser emitidos

de acordo com o que estabelece a legislação do país de origem da empresa.

CAPÍTULO 2.5 - DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÕRIO I

TABELA -1 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE DE PORTE

OBRIGATÓRIO EXIGIDOS NO BRASIL - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

DOCUMENTOS DE PORTE TRANSPORTE
TEMPORADA

1'JRISllcA
TEMPORADA

CIRCUITO

TRÂNSITO
POR

OBRIGATÓRIO DE REGULAR DE
LINHA

FECHADO - TERCEIRO
FR1EIRA

TRANSPORTE.
(REGULAR) PERMANENTE

FRETAMENTO pÍs

(REGULAR)

AJrORIZAÇAO DE VIAGEM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO

_________

NÃO
(1)

LISTA DE PASSAGEIROS (1) NÃO NÃO NAO S(M NÃO SIM

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIMTÉCNICA VEICULAR (2)

CERTIFICADO DE APÓLICE
ÚNICA DE SEGURO DE

RESPONSABIUDADE avii
SIM SIM SIM SIM SIM SIM

DO TRANSPORTADOR

RODOVIARIO EM VIAGEM

INTERNACIONAL
_________ _________ _________ _________ _________ ________

(1) Em modelo próprio de cada pais;

(2) Certificado de Inspeção Técnica Veicular - ClTV para o MERCOSUL e Inspeção Técnica Veicular

para os demais países conforme modelo próprio. Não será exigido em veículo com até um ano da

fabricação; deve ser apresentado o original;

OBS: I - Referente à habilitação da empresa e habilitação de frota o fiscal brasileiro terá acesso por

meio da internet, na página da ANTI. Esses dados também estarão disponíveis para consulta pelos
demais países quando da implementação da Integração de Dados.

OBS: 2 - Licença de conduzir e documento do veículo, são considerados de porte obrigatório, porém
não são sancionados pelo Protocolo de Infrações do ATIT e sim por legislação de trânsito.

I CAPÍTULO 2.6 - EMBARQUE E DESEMBARQUE I
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É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais

das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada autorizados

pelos organismos de aplicação de cada país.

CAPÍTULO 2J ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AOS
ORGANSOS DE APLiCAÇÃO,

Obrigatoriedade de envio de informações diversas, em especial, dos Dados

de Desempenho Operacional por parte das prestadoras de serviço público regular de

transporte coletivo rodoviário internacional de passageiros que operam em regime de

Permissão ou de Autorização.

No caso do Brasil, os dados de desempenho operacional devem ser

encaminhados trimestralmente.

A inspeção mecânica de um veículo realizada em seu país de origem terá

validade para sua circulação no território de todos os demais países signatários. (Art.

32 ATIT).

O Certificado de Inspeção Técnica Veicular (CITV) é exigido apenas dos

países membros do MERCOSUL.

De acordo com a Resolução GMC N° 15106 e Resolução CONTRAN N°

247/2007, quando, por caso fortuito ou força maior, o prazo de vigência do Certificado

de Inspeção Técnica Veicular periódica estabelecido mediante a Resolução GMC n°

75/97, tenha expirado no país de trânsito ou de destino, a vigência do mesmo será

estendida por um prazo adicional até o ingresso do veículo em seu país de origem

não podendo estender-se por um prazo maior que 30 dias corridos.

Certificado de Apólice Bilingue de Seguro de Responsabilidade Civil do

Transportador Rodoviário em Viagem Internacional - RCTR-VI.

As empresas de transporte terrestre que realizem viagens internacionais

deverão contratar seguros pelas responsabilidades emergentes do contrato de

transporte, seja ele de pessoas ou de sua bagagem - acompanhada ou despachada
- e a responsabilidade civil por lesões ou danos ocasionados a terceiros não

transportados, de acordo com as normas estabelecidas no Anexo Ill "Seguros", do

AlIT.
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Os valores mínimos de cobertura estabelecidos noATIT são os seguintes:

SRC ATIT Por acontecimento Por Pessoa Bagagem

Passageiros US$ 200.000 US$ 20.000 US$ 500 por passageiro

transportados
por

_____________

acontecimento

Terceiros não

___________________

US$ 120.000 US$ 20.000 US$ 15.000 por danos

transportados __________________ _____________

materiais

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Resolução MERCOSUL N° 15/14,

novos valores mínimos de cobertura do Seguro de Responsabilidade Civil do

Transportador Rodoviário em Viagem Internacional, conforme abaixo:

SRC

MERCOSUL

Por

acontecimento

Por

Pessoa

Bagagem

Passageiros US$ 240.000 US$ 50.000

_______________________

US$ 1.000 por passageiro

transportados US$ 10.000 por

acontecimento
_______________

Terceiros não

______________

US$ 200.000

___________

US$ 50.000 US$ 30.000 por danos

transportados ______________ ___________

materiais

NOTA 1: 0 Paraguai informou que não aderiu aos novos valores do seguro constante da Resolução

GMC 15/14, em razão de normas internas. Dessa forma, continua emitindo suas apólices com os

valores mínimos estabelecidos no ATIT.

NOTA 2: 0 Seguro RCTR-VI só tem cobertura, para casos de sinistro, no país de destino ou de trânsito.

Ex: Veículo de empresa brasileira em viagem originada no Brasil tendo como destino a Argentina,

fiscalizado em território brasileiro, poderá não estar portando o RCTR-Vl, em função de que a empresa

tem a opção de portar a apólice a partir do ponto de fronteira entre Brasil I Argentina.

NOTA 3: A incorporação da Resolução MERCOSUL N 15/14 ao ordenamento juridico da República

Bolivariana da Venezuela se realizará em um prazo máximo de cento e oitenta (180) dias contados a

partir da adesão deste Estado Parte ao ATIT. (Ainda não aderiu ao ATIT). A Venezuela, possivelmente

está utilizando os valores mínimos estabelecidos no Decreto n° 2.975/1999, que Promulga o Acordo de

Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga entre o Brasil e a Venezuela. Os valores

estabelecidos no Decreto n°2.975/1999 são iguais aos valores mínimos estabelecidos no AlIT.

Serão válidos os seguros de responsabilidade civil contratual, referente a

passageiros e extracontratual cobertos por companhias seguradoras do país de

origem da empresa, sempre que tiverem acordos com seguradoras no país ou países

onde transitem os assegurados para liquidação e pagamento dos sinistros, em

conformidade corn as leis desses países.
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CAPÍTULO 2.10 -VEÍCULOS 1

O ATIT não permite a utilização de veículos de terceiros para o transporte
de passageiros, conforme artigo 31, item I do ATÍI.

FROTA HABIUTADA

A frota habilitada constante dos anexos das licenças complementares e

originárias nem sempre é a frota atual. Conforme Art. 22 do ATIT, "não será necessária

a emissão de um novo documento de idoneidade quando se modifica a frota

habilitada". A atualização da frota habilitada deverá ser comunicada via ofício ou outro

meio similar. As unidades adicionadas estarão autorizadas a operar mediante tão

somente a comunicação entre os organismos.

CAPÍTULO 2.11 - ENTENDIMENTOS BILATERAIS I MULTILATERAIS I
• Brasil e Argentina acordaram que as empresas poderão fazer reforço de

horário desde que estejam presentes os seguintes requisitos: utilização de ônibus

habilitados, ocorrência em horário posterior ao autorizado, e, realizado no mesmo dia

civil. (Ata de 24 e 25 /04/2003).

• Brasil e Bolívia acordaram que nos períodos de maior demanda as

empresas operadoras de serviços regulares poderão utilizar reforços e horários

(veículos extras (habilitados) por ambos países), não havendo necessidade de uma

comunicaçào prévia entre os Organismos de Aplicação do ATIT. (Ata da IX Reunião,
25 e 26 de agosto de 2005).

• Brasil e Paraguai acordaram implementação de reforços em linhas

regulares no período de alta temporada para as empresas permissionárias fixando-se

como data de início e término das temporadas altas entre 15 de dezembro e 15 de

fevereiro. E que os reforços devem ser realizados dentro dos 15 minutos do horário

autorizado, de acordo com a demanda de passageiros existente. (Ata da XVII

Reunião, 13 e 14/04/2000).

• Brasil e Uruguai acordaram que as empresas podem utilizar reforço de

horário (acoplado), com intervalo de 30 minutos do horário registrado, para atender a

pico de demanda, sem necessidade de consulta bilateral, desde que utilizem ônibus

habilitados, conforme Ata da XVII Reunião, 9 e 10/2/2006.
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TERRESTRE - ATIT.

São Paulo, lie 12 de abril de2019.

ANEXO XII

Relatórios de Fiscalização do TRIC e TRI-PP
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Legenda do trânsito de veículos de cargas Bolivianos

que circulam nas rodovias BR-425, BR-364, BR-317AC eAC-040

c -

-. \ GUAJARAMIRIMCIRCUITO 01 (Circuito antigo) - Combustíveis (JETA-Ol e QA') bolivianos oriundos de Guayara Mirim-BOLIVIA trafego
autorizado pelas rodovias BR-425, BR-364, AC-040 e BR-317. Trecho de 640kms.

o,,
EIXO DE EPORTAÇÃO PARA O PACiFICO.

0 0 L I V I A
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Legenda do trânsito de veículos de cargas Boliviaos e Peruanos .
-

que circulam nas rodovias BR-425, BR-364, AC-040 e BR-317

\\
ClRckJlTOOf (Cicuc iitho) Combustíveis (JETA-CI eCAV) bolivianos oriundos deGuayaraMirlm-BOLIVIA, trafego

-

''

autorizado pelas rodovias BR-425, SR-3M, AC-040 e BR-all. Trecho de 040kms.

CIRCUITO 02 Cu WJ) Combuatleeias (JErA-Ol eQArI) bolivianos oriundos de Itiapari-PERU eoatros produtostals como ACIMENTO e ARGAMASSA, trafego autorizado pelas rodovias 0R417 e AC-040. Trecho de 101 kni -

tie
-

u -r

:S"& 'c t) /

CIRCUITO 03- Circuito que os Veículos Bolivianos e Peruaoos seguem vazios para Rio Branuo.AC, para aerem carregados corn

pedras e brita de retorno até Cobija-BO, trafegando pela BR-all eAC-040. Trecho de 2300kms
.•

rr'js

CIRCUITO 04- Circuito que os Veículos Bolivianos e Peraanos que seguem de Rio Branco-AC, carregados corn pedras e brita
,

-.

retorno Cobija-BO, trafegando com excesso de peso pelas rodovias BR-317 e AC-040. Trecho de 2300kms. r
'' ''

'
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AGENCIA NACIONAL DE 000RDENACAO DE PADRON1ZACÃO EM FISCALIZACÃO DE TRANSITO COPAT

TRANSPORTES TERRESTRES

So Paulo-SF lIe 12 de Abril 201g.

OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO © iLH( c

OPERAÇÃO:
EPITÁIÍOLÂNDIA I BRASItD;7©

e ASSIS BRASIL-RO
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Legenda do trânsito de veículos de cargas Boliviaos e Peruanos

que circulam nas rodovias BR-425, BR-364, AC-040 e BR-317

CIRCUITO 01 (Ccu - Combustlvels (JETA.O1 e QA'V bolivianos oriundos de Guayara Mirim-BOLIVIA, trafego
autorizado pelas rodovias BR-425, BR364, AC-COO e BR-317. Trecho de 640knic

CIRCUITO 02 C Combustíveias (JEFA-Ol e QA bolivianos oriundos de Inapari-PERU e outros produtostals como
CIMENTO e ARGAMASSA, trafego autorizado pelas rodovias BR-317 e AC-040. Trecho de l0íkms.

CIRCUITO 03 Circuito que os Veículos Bolivianos e Peruanon seguem vazios para Rio Branco.AC, para saram carregados com

pedras e brita de retorno até Cobija-BO, trafegando pela BR-317 eAC-040. Trecho de2300krns.

CIRCUITO 04 -Circuito que os Veículos Bolivianos e Peruanos que seguem de Riu Branco-AC, carregados com pedras e brita

retorno Cobijs-BO, trafegando com excesso de peno pelas rodovias BR-317 e AC-040 Trecho de 2lOokms.

EIXO DE EPORTAÇÃO PARA O PACIFICO.
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SUPERINTEDÊNCIA DE FISCAL IZAÇÃO-SUFIS
GERÊNCIA DE FISCALIZACÃO-GEFIS

AGENCIA NACIONAL DE

COORDENAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO- COPAT Í
TRANSPORTES TERRESTRES P -$P11.12d.MO1

OPERAÇÃO: EPITACIOLANkA!

P

____

Montavem dos equipamentos. Grade da esteira para estabilização.

Esteira, placa de pesagem e sensores. Inicio da operação de pesagem eixo a eixo



A
R.ã. WIM.I

SUPERINTEDENCIA DE FISCALIZACAO-SUFIS

AATT GERÉNCIA DE FISCALIZAÇÃO-GEFIS j
AGENCIA NACIONAL DE

COORDENACAO DE PADRONIZACAO EM FISCALIZACAO DE TRANSITO- COPAT
TRANSPORTES TERRESTRES

OPERAÇÃO: EPITACIOLANDIA I BRASILEIA.RO - 2018

Í

Visão da pesagerri Pesagem eixo por eixo.

vesiyem eixo por eixo.
Equipe ANTT. DNIT e PRF-AC.



ÁÀÀI4TT AGtNCIA NACIONAL Ot

TRANSPORTES TEI*ESTRE$

e) TABELA DE VEÍCULOS DE CARGAS NOTIFICADOS NO DIA 12 DE DEZEMBRO.

IT BLOCO P1' DO AI,

REGIONAL

ARTiGO VALOR

ESTIMADO

DATA UF

LOCAL

LOCAL DA FISCALIZAÇAO PAIS DE ORIGEM
DO VEICULO

ir' 3237826 -SP 96012 PP R$ 400.00 11(1212018 AC BR-317Km 0O2Assis8rasiI-AC BOL,TVIÀ
ii 59304 3237827- SP 522 PP R$TÓ0O,O0 11/12/2018 AC BR-317 Km 002 Assas Brasil-AC LTVIA

iT 59304 3231828 -SP 94662 PP R$ 700.00 11/1212T AC BR-317 Km 002 Àsss arasil-Ac BOIJV1A
W 5934W 3237829 -SP 98062 PP i0O.0O 1iH/2018

-

AC BR-317Xm 002 Asss Brasâl-AC IOLfvIA

iT I59o4 3231'.jQ-SP 96õ14 PP RI400.00 iTh 212018 ÃC BR-317 Km 0Õ2 Asss 8rasd-ÁC BOLIViA
iT 593O4 237831 -SP 96O25 PP' 400:00 :11/12/2018 BR-317Km002s6raI-AC

iT 59304 2F 96015 PP' RI 400.00 1 f11212018
_____

_____

BR517 Km 0Õ2 ÃsssBrasI-ÁC
___________

5LMA
iT 59304 3237833 SP 8 PP' R$ 700.00 1 i1V2018 AC BR-317 Km 0Ó2 Ássãs Brasil-AC OLMA
iT 5532F 3138276.. SP 32081 iiC U CibI 11/1212018 AC BR-317 Km 002 Assis Brasil-AC BTOL1V1A
10 55322 31382 -SP 3203 rRiC [i. 'CaOMí) 11/1212018 AC BR-317K002AssàsBrsiI-AC ÕLTV!A
11 55322 3138278 - SP 5203 RICA .15 2C C1 11(1212018 AC BR-317 Km 002 Assis Brasil-AC BOLMA
12 55322 'Tj279- SP 3208 TRIC US 'C'1' flU 12/1212018 AC BR-317Km 241 Eptacoindta-AC BOLMA

IT 322 3138280 .P Ï203 FÍC (1$ ii 1 ii./2018 AC BR-317 Km 241 Ep4tac1cdnd1a-AC BCL1VIÊ
i 55322 5f38281 . SP 3208 IRiCA us JThki 1T2J2018 AC BR 317 Km 241 Eptacoindts-AC IÕ[MA
IT 55322 318282- SP 2O3 1 RUA tf. "ífl .fl '12l12'218 AC BI -3i7km 1Eptaciâiia-AC ÉiOiTvIÃ
16

18

19

Iõ
______

52823
_____________

1 -AC
__________

2204 TRICA
___________

US . IU),UU
_____________

12/12/2018
______

AC
____________ ________________

BR-17 Km 241 Epciândia-AC
______________

BOLMA
Ii 52823 3040802 -AC 5203 TRIC' U5 .flC:i 1211212018 AC BR-317Km 241 Ep4Lacnânda-AC BOLIVIA

11 52823 3040803 -AC 4202 TRICA US I C3O,iO 12/1212018 AC BR317 Km 241 Eptackcda-AC BOLMA

l 52823 3040804 -AC 5203 TR$C LIS 2cflC:i 12112/2018 AC BR-317 Km 241 Eptaco(nciia-AC BOLIVIA
24 52823 3040805- AC 5203 TRICA US 3u'Yi 12/1212018 AC BR317 Km 241 Epcândia-AC BOLMA

25

26

27
_________

TOTAL APROXIMADO DOS VALORES DAS

MULTAS APLICADAS:

__________________________________________________________________________________

US 27.40OQ

I
R 105.76400

1'!'' P dt - TRJC Transporte RodoviArio Internacional de Cargas
Valor da média do US Dolardodla0la 19112/2018 RS



A SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO

Coordenação de Padronização e Fiscalização de Trãnsito

AGÊNCIA NACIONAL DE Fiscalização do Transporte Rodoviário Internacional de Cargas e Passageiros.
GE NCADEFISCALIZAÇ OTRANS P0 RTE S TER REST RE

OPERAÇÃO BR-317 FRONTEIRA ACRE

BR-317 AC - DE 11 a 13 DEZ 2018

MAPA DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO AMAZÔNICO I PACIFICO- BRASIL I BOLIVIA e PERU
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PERU

PONTOS PRINCIPAIS DO CORREDOR DE EYPORTACAO E IMPORTACAO AMAZONICO PACIFICO - ERASIL POLIVIA - PERU
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Senador Gulomard-AC

Entrono. BR-425 e BR-384 - fio



A.. SUPERINTEDENCIA DE FISCALIZAÇAOSUFlS
ÁA (fl GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÂOGEFIS

AGÊNCIA NACIONAL DE COORDENAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO- COPAT
TRANSPORTES TERRESTRES

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO - SUFIS

SUPERINTENDENTE: ENG. NAUBER Nascimento - sufisantt.gov.br /55-61-3410-8103

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - GEFIS

GERENTE: JOSÉ DA SILVA SANTOS - jose.santosantt.gov.br / 55-61-3410-8131

GERENTE Subst.: MAURIC/OAMEOMO - maurício.ameomoanttgov.br / 55-61 -341 0-8131

COORDENAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - COPAT

COORDENADOR: BRUNO GUIMARÃES - brunoguimaraesantt.gov.br I 55-61-3410-8131

COORD.Subst.: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - Iuciano.silva©antt.gov.br I 55-61-3410-8131

SCES Trecho 03, Lote 10, Polo 08- Projeto Orla

Bloco E, Brasília-DE CEP: 70.200-003

www.antt.gov.br

Rounhlo Rihatorol

BrshI I I@fl

U

So Faulo-SP 11 e 12 de Abril 2019.
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AGÊNCIA NACIONAL DE

TRANSPORTES TERRESTRES

SUPERNTEDÊNC1A DE FISCAUZAÇAOSUFIS
GERÉNCtA DE flScALIZAÇAOGEFlS

COORDENAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO COPAT

TRI
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INTERNACIONAL

Reunião Bilateral

Brasil / úa

São Paulo-SP 11 e 12 de Abril 2019.



R.unlo bllat.ral

A
Brasil I Bolívia

AAIN1T
SUPERINTEDÉNCIA DE FISCALIZACÃO-SUFIS

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-GEFIS
AGENCIA NACIONAL DE COORDENACÃO DE PADRONIZACÃO EM FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO- COPAT

____

TRANSPORTES TERRESTRES

So PauloSP lIe 12 de Abril2018.
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ESTATÍSTICAS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES -2018 a FEV 2019.
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Braali / BolMa

AAI11T
SUPERINTEDÊNCIA DE FISCALIZACÃO-SUHS

GERENCIA DE FISCAL IZACÃO-GEFIS
AGENCIA NACIONAL DE 000RDENACÃO DE PADRONIZACÃO EM FISCALIZACÃO DE TRANSITO- COPAT

TRANSPORTES TERRESTRES

Sa paulo-SP lIe 12 de Abril 2019.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INTERNACIONAL DE CARGAS

MiuIMiSIii Z1i

eee

ESTATÍSTICAS DtS UTúS DE INFRAÇÃO
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES - 2018 a FEV 2019.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INTERNACIONAL DE CARGAS b o
-

AGENCIA NACIONAL OE
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES -2018 a FEV 2019. c

TRANSPORTES TERRESTRES M P -lPt. d.AI

Quantidade de Ai por País - 2000 até FEV 2019 BRASIL 7508

BOLIVIA 598

PERÚ;

COLOME

U

BOLIVIA; 598



A
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

AA f4_fltl
INTERNACIONAL DE CARGAS Ó

AGENCIA NACIONAL DE
INFORMES ESTATISItCOS DE AUTUAÇÕES- 2018 a FEV 2019.

TRANSPORTES TERRESTRES U P -$P i . i2d*AI

Quantidade deA] por País - JAN 2018 até DEZ 2018 BRASIL 332

BOLIVIA 83

URUGUAI; 14

COLÔMBIA; 20

OUTROS; 36

ARGENTINA; 131
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A TRIc
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INTERNACIONAL DE CARGAS. P

AGENCIA NACIONAL DE
INFORMES ESTATÍSTICaS DE AUTUAÇÕES - 2018 a FEV 2019.

TRANSPORTES TERRESTRES lP. -P1. I2d.Ml1S.

iUE1i1E 1.1 K.L IW1* E.IrJ .Jlelli I
:j.JUj4. -lei



R.unlAo Bllat.ral
Brasil I Bolivia

A 4iirL
SUPERINTEDENCIA DE FISCALIZACÃO-SUFIS

GERENCIA DE FISCALIZACÃO-GEFIS
AGENCIA NACIONAL DE 000RDENACÁO DE PADRONIZACÃO EM FISCALIZACÃO DE TRANSITO- COPAT ____

TRANSPORTES TERRESTRES

8á0 PauIo-SP lie 12 de AbrIl 2019.

TRIC
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INTERNACIONAL DE CARGASI

Quantidade por "COD.INFRAÇÕES"

ESTATÍSTICAS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES - 2018 a FEV 2019.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO

INTERNACIONAL DE CARGAS P

AGENCIA NACIONAL DE
INFORMES ESTATÍSTICaS DE AUTUAÇÕES 2018 a FEV 2019.

TRANSPORTES TERRESTRES $10 P10)$.aP 11$ 12 . MOI 201$.

.- I

2201

2203; 6

3205; 8

3208; 13

3204; 10
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TRANSPORTE RODOVARIO

INTERNACIONAL DE CARGAS b

AGENCIA NACIONAL DE
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES - 2018 a FEV 2019.

:

TRANSPORTES TERRESTRES NI PNP 11.124.42012011.

A 5203 - NÃO PORTAR OS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE DE PORTE OBRIGATÓRIO

4202 - NÃO POSSUIR SEGURO VIGENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS A CARGA TRANSPORTADA

3204 - EXCEDER OS PESOS E DIMENSÕES MÁXIMAS EM VIGÊNCIA EM CADA PAIS OU ACORDADOS BILATERALMENTE OU

MULTILATERALMENTE.

2204 - NÃO POSSUIR SEGUROS VIGENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR LESÕES OU DANOS OCASIONADOS A TERCEIROS

NÃO TRANSPORTADOS.

3208 - EFETUAR TRANSPORTE SEM POSSUIR OS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE

3205- REALIZAR UM SERVIÇO DIFERENTE DO AUTORIZADO

3206 - EFETUAR TRANSPORTE COM VEÍCULOS NÃO HABILITADOS

2201 - EFETUAR TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE SEM ESTARAUTORIZADO

3209 - APRESENTAR OS DOCUMENTOS DE TRANSPORTE COM DADOS CONTRADITÓRIOS
2202 - FAZER TRANSPORTE LOCAL NO PAÍS DE DESTINO OU DE TRÂNSITO
2203 - APRESENTAR DOCUMENTOS DE TRANSPORTE COM DADOS FALSOS OU ADULTERADOS

4201 - MODIFICARAS CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS SEMAUTORIZAÇÃO DAAUTORIDADE COMPETENTE
3207 - TRANSPORTAR SEM AUTORIZAÇÃO ESPECIAL CARGAS QUE POR DIMENSÕES, PESO OU PERICULOSIDADE

ASSIM REQUEIRAM

3202 - EFETUAR TRANSPORTE SEM TER CREDENCIADO REPRESENTANTE LEGAL OU CREDENCIA-LO COM DADOS FALSOS

3203 - EFETUAR TRANSBORDO SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA, EXCETO EM CASOS DE FORÇA MAIOR

5201 - NÃO INFORMAR O TRANSPORTE EFETUADO DENTRO DOS PRAZOS FIXADOS DE ACORDO COMAS DISPOSIÇÕES DE CADA PAÍS
5202 - NÃO ENVIAR DADOS REFERENTES As EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ACORDO, SOLICITADOS PELAAUTORIDADE DO PAÍS DE

ORIGEM, DE DESTINO E/OU DE TRÂNSITO, OU ENVIA-LAS FORA DE PRAZO
3201 - EFETUAR TRANSPORTE POR PONTOS DE FRONTEIRA NÃO AUTORIZADOS
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A
SUPERINTEDÊNCIA DE FISCAL IZAÇÃO-SUFIS

GERÊNCIA DEFISCALIZAÇÃO-GEFIS
AGENCIA NACIONAL DE COORDENACAO DE PIADRONIZACAO EM FISCALIZACAO DE TRANSITO- COPAT ITRANSPORTES TERRESTRES

So Paulo-SP lie 12 deAbrfl 2019.
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A TRIC
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

áAIfl
INTERNACIONAL DE CARGASO P.

AGENCIA NACIONAL DE
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES - 2018 a FEV 2019.

TRANSPORTES TERRESTRES
$4 PlOlo_OP 11. 10 d AbrO 200$.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO _________
(1

INTERNACIONAL DE CARGAS e

AGENCIA NACIONAL DE
iNFORMES ESTATISTICOS DE AUTUACOES 2018 a FEV 2019.

TRANSPORTES TERRESTRES U PI -P 11 12d* AdI 20i9.

• IIiu1 1Fif.ii1.

LOCAIS DE INFRAÇÕES - FRONTEIRAS COM A BOLÍVIA

PUERTO SUAREZ-BOL DIVISA COM CORUMBA-MS -

SAN MARTINS-BOt DIVISA COM CÁCERES-MT -

GUAYARAMIRIM-BOL DIVISA COM GUAJARA-MIRIM-RO -

COB IJA-BOL DIVISA COM EPITACIOLANDIA I BRASILEIA-RO -

1.132

160
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A
Reunião Bilateral
Breall 1 lolMa

AAt41'T
SUPERINTEDÉNCIA DE FISCALIZACÃO-SUFIS

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-GEFIS
AGÊNCIA NACIONAL DE 000RDENACÃO DE PADRONIZACÃO EM FISCALIZACÁO DE TRANSITO- COPAT

____

TRANSPORTES TERRESTRES

8o Paulo-SP II 12 de Abril 201a.

ñll
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL

DE PRODUTOS PERIGOSOS

c. _)
r

ESTATISTICAS DOS ÀflOS DE INFRAÇÃO
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES 2018 a FEV 2019.



A TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL •

DE PRODUTOS PERJGOSOS

R.nU. UtJ

AGENCIA NACIONAL DE
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES 2018 a FEV 2019

TRANSPORTES TERRESTRES u.p.-cp ai.

Quantidade de Ai por País de 2010 até FEV 2019. BRASIL 1.292

BOLIVIA 74

PAR&GUAI; 390

URUGUAI; 123

ARGENTINA; 354

COLÔMBIA; 2

BOLÍVIA; 74



R.unIo Bllat.ral

A
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A NTT
SUPERINTEDENCIA DE FISCALIZAÇÃO -SUFIS

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-GEFIS
AGÊNCIA NACIONAL DE 000RDENACÃO DE PADRONIZACÃO EM FISCALIZACÃO DE TRANSITO- COPAT

TRANSPORTES TERRESTRES

So Pauto-SP lIa 12 de Abrfl 2019.

TRI
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL (,

-
DE PRODUTOS PERIGOSOS

Quantidade por COD.INFRAÇÕES"

ESTATiSTKAS JtS AUTOS DE INFRAÇÃO
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES - 2018 a FEV 2019.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL •

AA 4TTk
DE PRODUTOS PERIGOSOS o

AGENCIA NACIONAL DE
INFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES -2018 a FEy 2019.

TRANSPORTES TERRESTRES U P$P ti. Thd.AW IL

•õ] II]iT. ITht ti is-Ji I!ZI Yfr4iIit

17306;

17312;1

17214; 1

17205; 2
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1RI-PP
TRANSPORTE RoDoviÁRio INTERNACIONAL

. .

DE PRODUTOS PERIGOSOS

AAJTT
AGENCIA NACIONAL DE

iNFORMES ESTATISTICOS DE AUTUAÇÕES - 2018 a FEV 2019.

U. PUP 1. 12d.A*1l.TRANSPORTES TERRESTRES

17311-TRANSPORTAR PRODUTO PERIGOSO SEM PORTAR NO INTERIOR DO VEÍCULO

LARAÇÃO DE CARGA EMITIDA PELO EXPEDIDOR E AS INSTRUÇÕES ESCRITAS

PARA CASOS DE ACIDENTES OU AVARIA, EM DESACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 56, ALÍNEAS""

"

B ", DO ANEXO.

17204-TRANSPORTAR PRODUTO PERIGOSO EM VEÍCULO SEM RÓTULOS DE RISCO OU

AEIS DE SEGURANÇA, OU UTILIZA-LOS DE FORMA INADEQUADA EM DESACORDO

COM O ESTABELECIDO NO ARTIGO 40, DO ANEXO I AO ACORDO.

-

17305-TRANSPORTAR PRODUTO PERIGOSO EM VEÍCULO DESPROVIDO DE EQUIPAMENTO

PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OU

PORTANTO QUALQUER DELES EM DESACORDO COM O QUE PRECEITUAM,

RESPECTIVAMENTE, OS ARTIGOS 50 E 25, DO ANEXO I AO ACORDO

17306-TRANSPORTAR PRODUTOS PERIGOSOS EM VEÍCULO DESPROVIDO DE EXTINTORES

PARA COMBATER PRINCÍPIO DE INCÊNDIO DO VEÍCULO OU DA CARGA, OU PORTAR

EXTINTORES QUE NÃO ESTEJAM EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, SEGUNDO O

ESTABELECIDO NO CAPÍTULO II, DO ANEXO II AO ACORDO

17205-TRANSPORTAR, NUM MESMO VEÍCULO OU CONTÊINER, PRODUTO PERIGOSO COM

OUTRO TIPO DE MERCADORIA OU COM OUTRO PRODUTO PERIGOSO, INCOMPATIVEIS

ENTRE SI, CONTRARIANDO O DISPOSTO NO ARTIGO I O, DO ANEXO I AO ACORDO.

17214-ENTREGARA DIREÇÃO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA PRODUTO PERIGOSO A UM

CONDUTOR QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE HABILITADO, CONFORME DETERMINA O

ARTIGO 20, DO ANEXO I AO ACORDO.

17312-TRANSPORTAR PRODUTO PERIGOSO SEM LEVARA BORDO O COMPROVANTE DE

QUE O VEÍCULO ATENDE As DISPOSIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA TECNICA E O

CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO DO TANQUE, ESTANDO ESTES EM VIGÊNCIA.
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R.uliIo Wlat.ral

Brasil I

AáFwir
SUPERINTEDÊNCIA DE FISCAUZACÃO-SUFIS

GERÊNCIA DE FISCAL IZACÃO-GEFIS
AGÊNCIA NACIONAL DE COORDENACÃO DE R4DRONIZACÃO EM FISCALIZACÃO DE TRANSITO- COPAT ____

TRANSPORTES TERRESTRES

8o PeuloSP lie 12 de Abril2019.
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A TRIP
TRANSPORTE RODOVARIO

- Nfl Ck

A
NTERP4ACIONAL DE PASSAGEROS

A
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XVI REUNIÃO BILATERAL BRASIL - BOLÍVIA, DOS ORGANISMOS NACIONAIS

COMPETENTES DE APLICAÇÃO DO ACORDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL

TERRESTRE - AlIT.

São Paulo, 11 e 12 de abril de 2019.

ANEXO XIII

Manifestações do Setor Privado





Participação do Setor Privado

O setor privado brasileiro que discorreu sobre as dificuldades que as empresas de

transporte rodoviário de cargas têm enfrentado nesse trafego bilateral, a saber:

a) Veículo de apoio: esse assunto foi tratado nas duas últimas reuniões, porém,
continua pendente de solução. Foi reiterada a necessidade para que as

autoridades bolivianas cumprem com o disposto no item 11, do art. 19, do

ATIT, de que as empresas transportadoras de carga possam cadastrar

veículos de pequeno porte para realizar tarefas auxiliares de operação de

transporte rodoviário internacional de cargas, como por exemplo, socorro

mecânico.

b) Migração: reiterada a necessidade de se buscar uma solução para o condutor

de veículos das empresas transportadoras considerando que não são turistas

ao fazer a migração. São profissionais que estão a serviço e que a limitação
prevista nas normas bolivianos de migração, concedendo 180 dias, por ano,

para permitir o ingresso desse professional em seu país.

c) Aduana: Preenchimento do Campo "8" do MIC, exigência diferente do previsto
no ATIT

Em decorrência de tratamento aduaneiro boliviano para alguns tipos de

mercadorias, a nacionalização e liberação devem ser realizadas, no caso

específico, na ZOFRAMAQ. Quando isso ocorre, a empresa transportadora é

obrigada alterar o campo 8 do MIC, que até então estava preenchido de acordo

com a norma de execução do formulário, para outro destino, quer seja aquela
aduana de fronteira. Ocorre que não houve nenhum Acordo de conhecimento

público sobre a mudança imposta pela aduana boliviana. Sabe-se perfeitamente

que os campos do formulário MlC foram acordados pelos 7 países signatários
do referido ATlT. Para alterar essa regra internacional necessário se faz que os

demais países signatários concordem, a fim de evitar que as suas empresas

transportadoras sofram autuações por cometer infração. Com essa

obrigatoriedade da aduana boliviana as empresas brasileiras estão sendo

autuadas pela não observância da regra imposta e quando tentam cumprir, ou

seja, alteram a informação do campo 8, ( cidade e pais destino final), para o

ponto de fronteira, sendo que o local de entrega é outro como comprova os

documentos CRT/Fatura Comercial/Packing list etc... Ao ter a nacionalização e

liberação da mercadoria, as autoridades entendem que as empresas estão

fazendo cabotagem. Ora, a autoridade aduaneira boliviana induz a empresa a

erro, autua e depois retém o veículo transportador. Essa questão é

extremamente grave, pois não existe nenhum comunicado formal, tudo ocorre

informalmente, sem que a empresa possa exercer seu direito de defesa. Além

disso, as notificações expedidas pela autoridade aduaneira são pregadas em

mural, com notas uma sobre a outra, com no máximo 3 dias para a empresa

apresentar sua defesa. É lamentável tal situação. Reforçamos que o ATIT, art.

11, estabelece que o momento aduaneiro pode ocorrer de acordo com a normas

internas de cada país, mas, não se descaracteriza a operação de transporte
internacional. Lembramos que a autoridade aduaneira boliviana dá tratamento

diferenciado aos veículos e empresas bolivianos para o mesmo assunto. Dessa

forma, concluímos que a autoridade aduaneira boliviana deverá suspender essa

regra, uma vez não houve alteração do Acordo que trata do Formulário MIC entre

os países, subscrito pelo governo boliviano desde 1989.





Outra questão grave é o furto de carga: detectado o rompimento de lacre nos

baús; rasgo na lona ou sider, a aduana boliviana libera a carga para a aduana

de destino, identificando os itens faltante. A empresa transportadora indeniza o

que lhe cabe, porém, não satisfeita com isso a aduana boliviana retém o veículo,

sem a carga. A empresa transportadora brasileira começa a sua peregrinação

para tentar reaver o veículo. Processo demorado e quase sempre pendente de

todo tipo de informação, tendo como exemplo, veículos retidos com mais de 100

dias.

d) Trânsito por terceiro país: reiteramos sobre a necessidade das autoridades

bolivianas em conceder trânsito por seu território às empresas brasileiras que se

destinam aos Porto do Pacífico, conforme estabelece o artigo 29 do ATIT.

e) E, por fim, reiteramos a necessidade de as empresas transportadoras
conhecerem as normas que disciplinam o direito de defesa em eventuais

autuações previstas no Segundo Protocolo de Infrações e Sanções ao ATIT.

Também, solicitamos o cumprimento do dispositivo do art. 18, do ATIT, que
estabelece que ambos os países ao adotarem medidas que afetem o transporte
internacional terrestre deveram dar conhecimento delas antes de entrarem em

vigor.





SEOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA ADUANA

REGIONAL SANTA CRUZ- Abg. (CRISTIAN KAMIUNTEN SALAS)

Caso: FIS-ADUANA 11/2019

NUREJ 7020331

L- APERSONAMIENTO

IL- RESPONDE TRASLADO

OtrosL -

ROGER LUIS CATALANO SALDIAS, mayor de edad y hábiles por ley, en calidad de

apoderado de Ia GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA - ADUANA

NACIONAL según Testimonio Poder N° 54/2019 dentro dei proceso penal por Ia

comisión dei delito de VIOLACION DE PRECINTO Y OTROS CONTROLES

TRIBUTARIOS contra RICARDO BECK AMFI, ante su autoridad con todo respeto

exponemos y pedimos:

I.- APERSONAMIENTO:

En mérito a Ia fotocopia debidamente legalizada dei Poder Especial, Amplio y Suficiente

que me confiere eI Lic. Willan Elvio Castillo Morales en su condición de Gerente

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, mediante Testimonio N° 54/2019,

expedido por la Notaria de Fe Pública N° 88 del Distrito Judicial de Santa Cruz, Dra.

Rosse Mary Uriona Almaráz, mediante ei cual nos faculta como abogados, para actuar

en nombre y Representación de la Aduana Nacional - Gerencia Regional Santa Cruz,

nos apersonamos ante su autoridad, para que una vez aceptada nuestra personerla, se

e nos, haga conocer ulteriores diligencias a dictarse dentro del presente Proceso.

IL-RESPONDE TRASLADO -

Señor Fiscal, en fecha 25103/2019 fuimos notificados con ei memorial presentado por Ia

Sra. MAGDALEINE QUISBERT VALVERDE, en su calidad de apoderada, de! Sr.

Lourenco Silva Dos Santo, en ei cual solicita: "La liberaciôn y devolución dei automotor

Marco V,olvo - con placa ce control N° GPZ - 6992, chasis N° 9BVN2B5A00SE651213

y su remoique N° NBK-2078, ei cual ingreso aI recinto de Aduanà nter1or Santa Cruz

701 (Pampa de la Isla) en fecha 06 de enero del ano en curso, con eI trayecto de Puerto

Quijarro - Santa Cruz, donde ei chofer habría sufrido ei Robo y Ia sustracción de Ia

prenda Aduanera por ei corte de Carpa.



AI respecto señor Fiscal, se debe considerar que en ei presente caso, quien solicita la

devoiución dei médio de transporte es la apoderada Sra. MAGDALEINE QUISBERT

VALVERDE, en su calidad de apoderada, del Sr. Lourenco Silva Dos Santo,

presentando en fotocopia simple la documentación que acredita su derecho propietario

del medio de transporte, toda vez que de la revisiOn de la documentación adjunta en ei

memorial, es Ia siguiente:

• Poder Especial amplio, bastante y suficiente que confiere ei Sr. Lourenco Silva

Dos Santo ente la Notaria de fe Publica N° 01 a cargo dei Abg. Guillermo

TerrazonaPeña de Ia Locaiidad de Arroyo Concepción Sección Municipal de

Puerto Quijarro, Provincia Germana Bush dei Dpto., de Santa Cruz. (EN

FOTOCOPIA).

• Documento de Propiedad dei automotor marca Volvo con Placa de Control N°

GPZ - 6992, Chasis N° . 9BVN2B5A0SE651213, ano 1995 y demás

características que certifique. (EN FOTOCOPIA).

• Seguro obligatorio del dano y otros dei automotor con placa de control N° GPZ

6992. (EN FOTOCOPIA).

e Certificado de habilitado por la Aduana Nacional para ei automotor GPZ 6992 de

Ia Empresa COLIGADOS TRANSPORTE INTERNACIONAL EIRELI EPP.

• Certificado de Páliza de Seguro de ResponsabiIidad Civil extendido por

CORPORATE SOLUTIONS, que tiene Ia empresa COLIGADOS TRANSPORTE

INTERNACIONAL EIRELI EPP. (EN FOTOCOPIA).

• Documento de propiedad del remokiue Marca RANDON SR GR TR con Placa de

NBK-2078/SP, chasis N° 9ADG12430VM131677, Color Blanco. (EN

FOT000P A).

Señor fiscal, por la documentación adjunta, podrá evidenciar que se presenta

documentación que ampara que ei medio de transporte se encuentra registrado, a

nombre de la empresa COLIGADOS TRANSPORTE INTERNACIONAL EIRELI, quien

estaria solicitando los medias de transporte acreditando ser legítimo propietarlo del

mismo. "

En este entendido, solicitamos a su autoridad considerar que ia normativa legal vigente

establece que únicamente los PROPIETARIOS de los bienes intervenidos por la

comisìón de algún ilícito, pueden promover la solicitud de devolución de las mismos



titularidad de ia empresa COLIGADOS TRANSPORTE INTERNACIONAL EIRELI

representado por ei Sr. Lourenco Silva Dos Santo, quien otorga poder amplio y

suficiente a la Sra. Magdaleine Quisbert Valverde.

Otrosi 1°.- Adjunto Testimonlo Poder N° 54/2019, en fotocopia debidamente Legalizada,

mediante ei cual acreditamos nuestra personerla y representación.

Otrosi 2. Señalo domicilio procesal Avenida Ia Salle esquina Claudio Penaranda

Edifico Doña Lucy 3er piso.

Santa Cruz de la Sierra, 26 de marzo de 2019.

,



titularidad de Ia empresa COLIGADOS TRANSPORTE INTERNACIONAL EIRELI

representado por ei Sr. Lourenco Silva Dos Santo, quien otorga poder amplio y

suficiente a Ia Sra. Magdaleine Quisbert Valverde.

Otrosí 1°... Adjunto Testimonio Poder N° 54/2019, en fotocopia debidamente Legalizada,

mediante ei cual acreditamos nuestra personerla y representación.

Otrosi 2.- Señaio domicilio procesal Avenida Ia Salle esquina Claudio Penaranda

Edifico Doña Lucy 3er piso.

Santa Cruz de ia Sierra, 26 de marzo de 2019.
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Aduana Nacional
Policia Boliviana

Control Operativo Aduanero

Santa Cruz- Bolivia

INFORM,

AL g. Cristian K ;miuten Salas

FISCAL DEMATERIA-UNIDAD ESPECIALIZADA

DELA : Sra. Sgto. iro Gabriela Cosme Copeticon
INVESTIGADOR COA REG. SANTA CRUZ.

REF. VERIFiCAC/ON DE "CAMION GPZ-6992'

FECHA : Santa Cruz,21 enero dei 2019.

INFORMO:

Que, en fecha 16 de enero del 2019, en la Ciudad de Santa Cruz, Aduana Interior, a

horas 14:18 p.m. Aproximadamente, en presencia de! Abg. Cristian Kiyoshi Kamiuten Salas

Fiscal de Materia Departamental de Santa Cruz, Sgto. lro.Gabriela Cosme Copeticon

Investigador COA, Abg. Grecia Whitney Peñaranda ., Abogado Regional Gerencia Regional

Santa CruzAduana Nacional, Marco Antonio Zunigõ Romero Técnico Aduanero.

Procediendo a la verificación dei camión volvo, de color blanco, chata de color bianco

con azul, carpa color negro con azul, placa de con trcil GPZ-6992, conductor Ricardo Beck

Arnie! Lic. 2572982, precinto de seguridad de color verde B03580535, "intacto", HACIENDO

NOTAR QUE DE LA VERIFICACION MINUCIOSA, SE PUDO CONSTATAR EN LA PARTE

SUPERIOR DE LA CARPA (DOS APERTURIIS, UNA GRANDE Y OTRA MEDIANA) PUDIENDO

EVIDENCIAR SUSTRACC/ON DE PRENDA ADUANERA. Por lo que se sugiere a su autoridad se

Investigue.

Aforo físico a determinarse cantidad en caias, bultos por Técnicos Peritos de la Aduana

Nacional. Adjunto a! presente informe acta de verificación de precinto original, copia MIC y

muestrario fotográfico dei camión con placa de control GPZ-992.

Es cuanto informo en honor a la

Sra. Sgto. ir ela #mitopeticon
INVESTIGADOR

¶/9A RE/c. SANTA CRUZ

/
'

- .
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iv. consrirucionen rarce i vii.-

V. Constituclón en Parté Querellañte.-

VI. '. Petitorio

Otrõsí.- I

YOHANA MONTAJO ENCINAS con Cédula de Identidad 6338025 Sô., mayor de

edad, hábil por derecho, en reresentación ieg'al dei Lic. WILLAN
.

ELVIO

CASTILLO MÕRALES en su cIidad de GERENTE. REGIONAL DE SANTA

CRUZ DE LA ADUANA NACIONL en merito ai Poder N° 54/2019, dentro dei

Proceso Penal que se investiga c?ntra RICARDO BECKAMIEL pr Ia comisión

dei delito. de VIOLACION DE PRECINTOS y OTROS CONTROLES

TRIBUTARIOS y SUSTRACCIÓNI DE PRENDA ADUANERA antesu Autolrid?d,
con él débido respeto nos apersõnmos, exponemôs y pedimos:

I. APERSONAMIENTO.- .

En mérito ai. Poder. Especial, AnipIioy Suficiente N° 54/2019 di 111011201.9,
extendido por ante la Notaria de Fe Pública N° 88 del Distrito Judicial de Santa

Cruz, a cargo de Ia Dra. Rosse Mry Uriona Alrnaraz,' otorgado por ei Lic; Wiilän

Elvio Castillo Morales, en su condcion de Gerente Regional Santa Cruz a i de la

Aduana Nacional, que nos faculta' para actuar en nombre y representacion de la

GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ DE LA:ADUANA NACIONAL, tenemos a

bien apersonarnos ante su Autoridad, a objeto 'de que se nos. ;fagan conocer

uiteriores actú.adqs. .

... L
. '.

.

.
.

. I .

II ANTECEDENTES Y RELAc±ION DE LOS HECHOS -

-

-

: 1

(ZEJÕ1 RgPESENTANTE DELL MINISTERIO PUBLICO ADCRITO A LA

'ÁQAFbIONAL SANTA CRÚZ. .

.

'

H

Abg.ISTlAN KAMIUNTEN SALA
,

.

.

.

•. .

- NureJ: 70200331 '. ..
: .

.,
-

-Caso: FIS-ADUANA
i. Apersonàmient9.- .

.

,

.

.

.

.

'S

-GRSCZ-SCRZiO9/2O1
. L II. Antecedefltes y rekción de lós

S hechos.- .
.

III FundamentacionLega-

De la. revislón a los antecedentes lel Acta de lntervención SCRZ

fecha 16/01/2019, se hace:conoce- 1 arribo dei camián cõn placa c

6992 eh fecha 06/01/2019 a horas 08:32 PM, afiliado ala Empress
"COLIADOSTRANSPORTE INTRNAClÕNAL EIRELF EPI'!; ei Cu

00O120i9 de

c9ntrol.GPZ-

de Transporte
ti transpõrtaba



CONTENIENDO HEADLIGHT F 05, HEADL!GIiT F 06, 6 VOLUMENES 4 CAJAS

DE MADERA Y 2 CAJAS DE CARTON CdNTENIENDO SIERRA ELECTRICA

DE FITA, BALANCIM NEUMATICO, LAMINA DE FITA, I CAJA DE MADERA

CONTENIENE?O BUJE PAT/N TRASERO, JUEGO ARANDELA,ETC , dichas

mercancias consignadas a diferentes lmpotadores como ser JHOVANNY

PEDRO HERRERA TORRES, INTERNACION1AL FIL PARTS IMPORT EXPORT

SRL, CORPRACION MATHIENSEN SA, UNPARTES SRL, LUIS FERNANDO

PEREZ ALBORTA Y HUPERDIESEL SANTA CRUZ SRL, amparado con ei

MIC/DTA 2018 722 2984, y de la venficación l ingreso dei Recinto Aduanero de

ALBO S A, s reporta "que la carpa estaba rot(carpa cortada en Ia parte superior

dei cam/On)" i En fecha 1610112019, e1 Sr Ráardo Beck Amiel, conductor dei

camión con placa de control GPZ 6992, nos daa conocer que no se percato de la

rotura de la carpa que ilevaba su camión hata su arribo a recinto de Aduana

Interior Santa Cruz"
I

Se realiza Ia yerificación ai medio de transporte arribado en fecha 16/01/2019 a

horas 13 30, bajo la dirección dei Sr Fiscal Abog Cristian Kiyoshi Kamiunten

Salas, funcionarios de Ia Unidad Legal de la Regional Santa Cruz, ei Sr Ricardo

Beck Amiel clofer del camión de placa GPZ6992 y functonarios del COA, donde

se evidencia Ia existencia de 2 aciujeros de arah tamano en la parte supenor de la

carpa del camion obsotvado por lo que ei Sr Fiscal determina aue se realice ei
d -n.-s d I.-. a, ia an Ia es a In', e,naan r lila I.. A lar,aisa sia e..-, ba I e',aa C' A



En fecha 18/01/2019 mediante HR SCRZI 2019-469, ia empresa de Transporte

COLIGADOS TRANSPORTE INTERNACIONAL, Presenta una carta donde

SOLICITA EL DEBLOQUEO DEL, PARTE RECEPCION N° 701 2019 10316-BR

50990 5412,5541,5497,5501,5524,5531, de los consignatarios JHOVANNY

PEDRO HERRERA TORRES, INTERNACIONAL FIL PARTS IMPORT EXPORT

SRL, CORPORACION MATHIENSEN SA, UNIPARTES SRL, LUIS FERNANDO

PEREZ ALBORTA, Y HUPERDIESEL SANTA CRUZ SRL, comprometiéndose
con la desaduanizacion por ei I OO°{ de Ia factura

Entre Ia documental presentada eq
fase preliminar de Ia presente investigacion, se

tiene que en fecha 18/01/2019 mediante HR SCRZI 2019-508 ei Sr Jhovanny
Pedro Herrera Torres, como consignatario, presenta una carta de solicitud de

desbloqueo de parte de reepcion y liberacion de la mercaderla

comprometiendose a pagar ei 190% de los tributos aduaneros A su vez, ei

18/01/2019 mediante HR SCRZI 2019-504 ei Sr Pedro PabIc Recamo Nuñez,

como representante de Ia Empresa Internacional Fil Parts Import Export Sri,

presenta una carta de solicitud de desbloqueo de parte de recepcin y iiberacion

de ia mercaderia comprometiendose a pagar eI 100% de los tributo&aduaneros



La mercancia manifestada en ei MIC/OTA 2O18/722/2ê4 - BR 5099 0 5412, BR

509905541, BR 509905497, BI 5O99p 5501, BR 509905524, BR

5099 05531, correspondeu a 52 bultos tatales, con un peso bruto de lo 598 789

K. Según Mil/DIA, de aõúérdo ai siguiéntedétaIle.

CONSI *RI - O

Iø____

INTER1 II -BARr"I
Íif1oRr

___

CORPOC1OM111N ENi
SA 4I4___________

k

41L

____________________________________ ______

__ TOTA

De acuerdo aIa venficaclón realizada, ei conteb de bultos eaiizado y de acuerdo

con los parti de recepión N° PR 701 20190316 - - BR 509905412, BR

5099 0 5541, BR 5099 0 5497, BR 5099 Õ 5501, BR 50990 5524, BR
•

5Õ99;O.5531, emitido por ei concesionarlo ALO S.A., se púdó determinar qúe
existe faltante de. mercancia cánsistente.eñ 2 caias pra ei consignatario: Luis

Fernando Pérez Alborta, .

.

• En. .consecuecia se concluye. que en cumplImiento. a lo. establecido en

Resolucion de Directorlo Nro RD 01-015-16 de 22IO9I20l6 que Aprueba ei

ProyectoDér)Qrninado "DESPACHO ABREVlDO": "PROCEDIMIENTO PARA

• QESTJON D
.

MANIFIESIOS Y TRANSITODUANERO. GNN-104 VERSION:
•

I 02",;"PRÕÔEiM.IENTO DEL EGlMEN DE DEPOSlTO.DE ADUANA.GNN-DÔI
VERSION: O1". "PROCEDIMIENTO DEL .REIMEN DE IMPORTACION PARA

EL CoNsuMp GNN-MOI VERiON: 5"; de. acerdo a Ia evaluaclón docúmedtal,
.Verificacióh física del Medlo d Transporte cn placa. de.co,nkoL:GPZ 6992,

verlficadà Ia r,ercahcia arribadà enia unidad. 1e transporte observada, se tienen

las siguientes conclusiones

1 Que ia carpa se encontraba rota én Ia parte superior trasera dei camion y

que ei conductor ei Sr Ricardo Beck AmIáfirma no haberse "percatado"
de este hecho hasta su arribo a recinto de Aduana Interior Santa Cruz

2 Que Ias acciones realizadas por ei 1ran4port1sta Sr Ricardo Beck Amiel de

C I o331g611 se adecuan a los tipos enaies de Sustracción de Prenda

Aduanera y Violacion de Precintos y Otrbs Controles Tributarios, tipificados
en los órt 180 y Art 181°ter, del Código Tributaruo Boliviano, verificada la

mercarcia guarda relación a las

descrItaten
ei MIC/DTA 20191722 2984

ill.

•

FUND4MENTACIÕN LEGAL.,-
.

.

.

.

.
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De los fundamentos de hech de onforrnidad• a1

Art 151 de a Ley 2492 Codibt4fa'Boilvlano que establce la directa

responsabilidad de las personas haturales o jurídicas en la comisión de ilícitos:

tributarios, se puede estabiecer i responsabilidad penal dei RIÕARDO BECK

AMIEL con Ci. N° 3319611., en a comisión dolosa y premeditad de los i!ícftos

penales aduaneros tipificados pOr os Arts. 180 y181° ter dê ia Ley 2492 Código.

Tributario Boliviano, respectivamente que establecen

ARTÍCULO 18O0. (VIOLACIÓNpE PRECINTO$ V OTROS cONTROLES TRIBUTARIOS,).

El que para continuar Sd acti'idad o evitar controles sobre Ia misma, violara,

rmpiera o destruyera precins y dmás medios de control o instrumentos de

medición o dp seguridad establecidos mediante norma previa por la Administracián

Tributaria respectiva, utilizados para ei cumplimiento de clausuras o para Ia correcta

liquidacion, verificacion, fiscalizacion, determinacion o cobro dei tributo, sera

sancionado con pena. privativa e libertad de trés (3) a cinco (5) aflos y multa de

6000 UFV's (seis mil Unidades de Fomento de Ia Vivienda)

En ei caso de daflo o destrucc(on de instrumentos de medicion, ei sujeto pasivo

.deberá además reponer los mismos o pagar .él monto equivainte, costos de

instalación yfuncionamiento.
.

.

.

.

.

.

. '.

Articulo l8itõr de Ia Ley 242 - Código Tributarlo Boliviano, modificado

por Ia Ley No. 1053 de 5I04I2018, estabiece que: "Conete delljo . de

sustracción de prenda aduanera ei que mediante cualquier medio sustràigá o se

apodere ilegItimamente de. rnerctncías.queconstituyan.prenda aduanera. Este delito

sera sancionado con privaclon de libertad de (6) seis a (10) diez aíos, co,n ei

S

resarcimtento de los danOs y.jerjucios y la restitución de ias mercancias o

equivalente a favor dei consignante, consignatarlo o propletarlo de las mismas,

incluyendo eipago de los tributos aduanéros. En ei caso de los depó4itos aduaneros,

ei resarcimiento tributario se su'etara a los terminos de los respectii'os contratos de

concesión o administración".
.

.

.

.

.

.

En ei presente caso, se hizo evidente que ei encarpado dei Camión con Placa de

Control N° GPZ6992, conducido pr RICARDO BECK AMIEL SE ENCONTRABA

ROTA, y en consecuencia, s pudo determinar que existe faltante de

merãancía consistente,efl 2 caja para ei consignatario: Luis Fernando Perez.

Alborta; vulnerando Ia. buena fe 4torgada por eI Estado Boliviano a través de Ia

Aduana Nacional, al tratarse de. in instrumento de séguridad establecido poria..
Administracion Aduanera a objetd de resguardar ia integridad de Ia mercancia

correspondiente ai trápsito adunero; situación. que configura. ia comisión dei

delito de Violaclón Otró Control flributario Aduanéro y Sustracción de Prenda



• Importante aclarar Señor Fiscal, que ai evidenciarse la vioiación ai precinto de

seguridad se corrobora ei dolo de! ahora quere/lado ya que la mercancia que

se encontraba bajo potestad y controi de la Aduana Nacional, presuntamente de

Ias caracteristicas y variedad declarada en ei Manifiesto internacionai de Carga y

de Ia verificacion se pudo determinar qué existe faltante de mercancia

consistente en 2 cajas para ei consignatarjo Luis Fernando Perez Alborta

EI transportador internacional, de acuerdo ai Art 53 de Ia Ley General de

Aduanas, es toda persona autorizada por la autoridad nacional, responsable dei

transporte internacional, por lo que RICARDOBCK AMIEL con LIC 3319611,

conductor del motorizado, contaba con Ia responsabilidad de garantizar que ei

regimen de transito aduanero se lleve a cabo bjo todas las prerrogativas de orden

legal

Bajo tal consideración, la Ley N° 1990 Ley eneral de Aduanas, establece lo

siguiente

ARTICULO 8- Los hechos generadores de obligacKn tributaria aduanera son

a) La importacion de mercancias extranjeras para ei consumo u otros regimenes sujetos
ai pago de tribútos bojo la presente Ley

EI hecho generador de la obligeaión tributaria se perfecciona en ei momento que se

produce la aceptacion por Ia Aduana de ia Declaración de Mercancias

ARTICULO 9- Se genera la obilgacion de ppgo n Aduanas, en los siguientes casos

( ) e) En Ia perdida o sustracción de mercancIas en los med/os de transporte y

depositos aduaneros

ARTICULO 11 EI sujeto pasivo de las obiigacioneà de pago establecidas en ei ArtIculo 9

es ( ) d) En rios casos de sustraccion o perdida de mercancias ei transportista o ei

concesionarlo do depósito aduanero.

ARTICULO 14- Las mercancias constituyen prenc 3referente en favor dei Estado, Ias

cuales garantizn ei cumplimiento de las obligacionë tributanas y de pago aduaneras Ias

sanciones pecuniarias y otros derechosemergentes

Mientras Ias mercancias se encuentren en posesiO -i de la Administracion Aduanera y no

se acredite Ia cancelación de obligaciones aduandras, no procederá nm gun embargo ni

remate de Ias mismas por obligaciones diferentes a lias tributanas o de pago aduaneras

EI derecho de prenda aduanera tendra proforóncia sobre Ias domas obligaciones y

garantias que afecten a Ias mercancias que se encuentren bajo posesián de la

Administracion Aduanera En todos los casos Ia Administración Aduanera dispondra de

el/as eh la forma que sena/e Ia presente Ley y su Reglamento, con ei objeto de cubnr ei

pago de los tributos aduaneros omitidos, más mntore.e, actualizaciones y multas

Sin perjuicio, de lo establecido anteriõrmehte y jara ei mismo fin, la Administración

• Aduanera podrá perseguir y afectar ai patrirnonio do Ias personas n turales o jurídicas
obligadas ai pago de los tributos aduaneros, incluyondo actualizaciones, infereses y

multas

AF(TICULO 53 - Transportador internacional es todc persona autorizada por Ia autoridad

nacional competente responsable de la activIdaa del transportó internacional Dicha
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• b) Para carga uefta y carga .desconsoHdadth embarcad en meios y/o• -.

unidades de transrorte ablertos, .vriflca fi'sicamente que.. ei

trãnsportador haya procedido ai colocado de la carpa .y: di .cabie;: .

acerado ep ei medio yb' unldad de transporte, a fin de reiizar ei'"

precintado para asegurar là operaclón de transito aduanero hasta la.. ..:

aduana de destino, simpre y cuando la naturaleza de Ias rnercnc(aso ",. -.

.sus ernbalaj'es los rquieran y permltan. En estos casQs, verifica

además que Ia cubierIa de la carga (carpa o lona) no tenda .r9turas o.

parches y' que ei cable . acerado no presente. roturs, soldaFluras o

•

.

irregúlaridades en lcs extremos previstos para la' colocaçión de

precintos I

6 3 procede ai colocado de p4nos aduaneros ai medio/undad de transporte

Obtiene fotografias dél :brecinto' duanero 'colocado a contenedor o ai

medlo / unldad de 'tr.anporte. Adjunta Ias fotografias digitalizadas al.

• manifiesto de carga registradõ en ei sistema informático. .,

.

Ai respecto, cabe señal.ar que ei onductor dei medio de transporté con . placa de

control GPZ-6992, de ia Emprea .de Transporte !nternacionai I"CO.LiGADOS

TRANSPORTE iNTERNACIONAL1 EIRELI, .EPI".., qúe transportaa mercancia

en: BARRAS DE PERORACIÓN,DE- -3.1/2", 16 .PALLE7IS.CON :197

CAJAS DE OARTÕN CONTENIEfVDO ELEMENTOS FJLTRANTEtDE:AIRE,. 21 -

VOLUMENES SIENDO 20 AMA,ROS Y I CAJA DE OARTON CNTENIENDÕ

COMEDERO CRECHERENTANGULA'R,
'

PALLETS CON 6 •AJAS DE,

CARTON CONTENIENDOHEADLIIGHTF05, HEADLiGHT F 06, 6VOL.UMENES''

.4 CAJAS DE MADERA Y 2 CAJAS DE CARTON CoNTENIgNDO .S!ERRA'

ELÉCTRIcA DE FITA; BALANCI4 NEÚMATICÔ, LAMINA DEF!T1A,- I AJA .DE,.

MADERA.CONTENIENDÕ UJEPATIW TRASERO, JUEGO ARANbELÁETCy
dichas. mercanóías consignadàs a.diferentes Importadores como ser: JHO-VANNY.

-

PEDRO HERRERA TORRES iNTER'NACiONAL FIL PARTS IMPORT EXPORT

SRL, CORPORACION MATHIEN.EN SA, UNIPARTES SRL, LUIS FERNANDO

PEREZ ALBORTA Y HUPERDIESEL 'SANTA CRUZ 'SRL.; cn eÏ propósito de'

eludir los controles aduaneros, habría violentado ei cable aceradàde seguridad":

que envolvia ei cobertor de Ia nercancía, conv:rt,éndose en ei autor de la

comlslól7 de los delitos de VIOLACIÓN DE PRECINTOS V OTROS

CONTROLES TRIBU.TARIOS YSISTRACGIÓN DE PRENDA APLANERA.

Cursa ei INFORME dei 21IO1I2O9 elaborado por Ia' invëstigadoa asignado al

caso, GabrIela Cosme Copeticon,1 reflere "Procediendo a la verzJIcaion dei cannon

mar&l volvo de cOlor blanco, chata d color, blanôo con azul, placa de çortrol GPZ-6992,

conductor Ricardo Beck Amiel con LC 2572982, precinto de seguridad de color VERDE

B03580535 'intactos", HACIENbO NOTAR QUE DE LA VERIFICACION

.. MINUCIONSA,' SE PUDO CONST4L1R EN..LA PARTE SUPERIOR DE LII CARP4. ('DOS.

APERTURAS, UNA GRANDE Y OTRI4 MEDIANA) PUDlENDO EVIDENCIAR

SUSTRA'CC'IÓNDE PRENDA ADUANERA.".'. ''". - ..« :''



para que .realice ei pago de ia deuda aduanera, bafo apercibimiento de ejecución
tributaria.

ARTICULO io° 'RECEPCIÓN DE LAS MERcANCiAS - Los concesionarios de

ehtreçiadas por /os transportadores y.. por Ia à.dministración aduanera y de su

cutodia hasta ei momento de su retp ( )

ARTICULO 241° (ENTREGA Y RECEPCIÓN DE MERCANCIAS EN ZONAS

FRANCAS). - A Ias zonas francas se introducirán solamente aque/Ias mercanôías que

estén expresatpehte destinadas a e/Ias y a un uàuario de las mismas, .10 cual deberá

constar en eIrranifiesto internacional de carga.

La entrega y recepcion de mercancias en zonas francas se regira de acuerdo a lo

dispuésto en Titulo Cuarto, CapituloTercero y los artículos 160'Y 1610 del presente

reglamento ( )

ARTICULO 245° (DIFERENCIAS EN LAS MERCANCIAS ALMACENADAS) - ( )

En consecuencia, no puede soslayarse Ia responsabilidad dei querellado, ai haber

adecuado su conducta a los hechos y tipos penáles'descritos a traves dei Acta de

lntervencion SCRZI - 09/2019 de 16/O1/2O1 considerando sobre todo que se

violento e! encarpado dei medio de transporte, para proceder a la

sustraccion de la mercancia manifestada, prtendiendo que ia violacián de este

instrumento d control pase inadvertido, cuando en realidad constituye un acto

doloso que atane Ía buena fe dei Estado

Por otra part, ia Resoluctón de Directorio FD 01-015-16 de 22/09/2016 que

aprueba ei proyecto denominado Despachd Abreviado Procedimiento para

Gestion de Manifiestos y Tránsito Aduanero NN-T04 Versián 02, entre otros,

estabiece en su Acapite E punto 6, lo siguiente

6 :Prechitado de rneclios / unidades de transporte
Tecnico Aduanero

6 1 Verifica físlcamente ei media y/o unidad de transporte, con base a

Jnformación registráda en ei MIC/DTAlmpreso, ei DPUB-Despacho emitido

por ASP-B o Ia documentacion que corresponda ai tramite

6 2 Dependlendo del caso, piocede confdrrhe a lo siguiente

a) Para mercancias transportadas en ç6ntnedores FCL con precintos
i violados yb sustituidos, difrentes a los registrados durante Ia

recepción, anota ias observaclones prtInentes en ei MIC/DTA Impreso
e informa este hecho ai Agente Adyahero Exterior para que se realice

una inspeccion o ei reconocimlentó físico de Ias mercancias, en

coordinacón con ASP-B y conforme I procedimiento establecido para
tal efecto:

• Pácñna8de1



I.,,

•

ARTÍCULO 151°.- (RESPQNSABILIDAD POR ILÍCITOS TRIBUTARIOSJ. Son

responsab/es directos dei ilicito tributaria, 4zs personas natura/es o juridicas que

• cometah lás -contrdvenciones o delitos prvistos en este código, disposíciones

lega/es tributarias esóeciales o disposiclons eglamentarias.

• De la conisión de contravenciones tributarias surge l responsailidad por ei pago•
• de Ia deuda. tributaria y/ó por Ias sancIores que correspondan, Ias que serán

•

establecidas conforme a los procedimlentos dei presente Código.

De la comision de un delito tributaria, que tlene carácter personal, surgen dos

• respons.ibiIidades: una penql tributaria y ótrà clvii.
.

. -

ARTICULO 171°- RESPONSABIL!DAO. De1/a comisión de un delito tributario

• surgen qos responsabilidades: una penal t/bytqrIa para la investigacián dei hecho,.
su juzgamiento y Ia imposicion de Ia penas o medida de seguridad

correspondientes, y una responsabiliqad chiI para la reparacion de los danos y

perjuicis emergentes

La responsabilidad civil comprende ei pago ieI tributo omitido, su actualizacion e

•

;•. intereses cuando no se hubleran pagado en la étapa de determinaclón ó de

prejudicialidad, as! como is gastos admIristiativos yjudiciales i,curridos

La accidn civil podrá ser ejercida en. proceso penal tributddo contra ei autor ylos
• : .

. pqrtícipes de! delito y en su.cüso contra ei clvllrnente responsable.

Asi también, establece eI Código de ProcedIminto Penal, lo siguiente

s •ART1CL14.O 286.-.(OBLIGAcIÓN DE DENLJNcIMR. Tendrán obligaclón de denunciar

los deliti.s de acción publica

1.. Los)uncionarios y empleados públicas que conozcan ei hechó en ejercicio de sus

fundones

De acuerdo a lo expuesto, es evidentei que lei quereflado vulneró las normas

legalmente previstas para Ia importación de metàèncías bajo ei régimen de tránsito

aduanero, quÕdando plenamente demostrado ue RICARDO BECK AMIEL con

• LIC. 3319611., adecúa su conducta a. loshecijos delictivos. tipificadõs por ei Art.

180 y 181 ter dela Ley 2492 Código Tribütarlõ oliviano, de manéradolosa, loque
• implioâ:lavôkntãd maliciosa de.engañar o1nc9mp11r unaobligación, con evidente

intencián de cbmeter un delito a sabiendas de su iHcltud

AI •respecto, la doctrina. en derecho establece quern ei. dolo, es Ia voiuntad

deliberada (-elemento vólitivo) de cometer Un delito sabiendo de su ilicitud

(lementõ inteieõtivo, inteléctual o cognitivo), Eii lo actos jurídios; ei dolo implica

la: voluntad maliçiosa de
. enganar -a alguiet o de incurhpiir una obligaãión

contraída. El término dolo en derecho penal, e Ia intentiOn de cometer Ia accián

tipica prohibida por Ia ley El dolo es la fotma principal y mas grave de la

• culpabilidãd. Actúa dolosamente quién actüa cn la Inténción de cometer ei delito



Ei dolo .posee dos eiementQs fu'ndmenthies: .

- Ei Cognitivo o intelectual: El agente es consciente(prenieditaciôn) que:

sus acciones son origiriadoras de procesos o bieh de,violacionesa

deberes estabiecidos en las normas.

-. El voiltivo: Este s.e enuentra en ei ámbito de los desos del sujeto, I

motivados por estímulos (acción); es aqui donde se encuentra ei querer,

que prqpiamente afirma ia voluntad de alterar ei mundo circundante ai

desencadenar ei proceso causal o bien, aceptar tal aiteración,

absteniéndose de intervenir para que éste se interrumpa.

Elementos que se encuentran; inmersos en ias conductas antijurídicas

desarroiladas por la denunciadà, acción realizada de forma premeditada y

consiente, y está revestida a pleritid dei elemento dei dolo, ai perpetrar los delitos

de VIOLACIÓN DE PREC!NTO$ Y OTROS CONTROLES TRIBUTAR/OS. y

SUSTRACCIÕN DE PRENDA 1DUANERA conducta que debe ser sancionada

conformeaLey. .

IV. ÓONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL.-
.

.

En razón a lo indicado y en cumlimiento ai Art. 36 y siguientes de Ia Ley 19.70

Código de Procedimiento Penal, là Gerencia Regional Santa Cruzde Ia Aduana

Nacional, se constituye en PARTE CIVIL, a efectos dei resarcimierifo civil por los

danos causados ai Estado. .
.

V. ÕONSTITUCIÓN EN PARTE QUERELLANTE.

En cumplimiento ai Art. 14 de IaLey 004 Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la

Aduana Nacional de Bolivia, se cônstituye en parte. Querellante dentro dei

presente proceso penal.

•

ARTICULO 14: (OBLIGAdON DE CONSTITUIRSE . EN PARTE QUERELLANTE,) . La

Móxima Autoridad de la entidad afectadd'o ias autoridades ilamadas por Ley deIerán constituirse.

•obligatoriamente en parte querellante de los delitos de corrupción y vinculados, una vez conocidos

• éstos, debiendo promover ias acciones legales correspondientes ante ias instancicth competenies. Su

omision importara incurrir en ei delito d zncumpiimzento de deberes y otros que orrespondan, de

conformidad a la presente Ley. .

S
.

S

Vi. PETITORIO.-

S

.

.

.

S S

Señor Fiscal, por todo lo expuesto con las facuitades previstas p0re1 Art. 290 del
*

Código de Proedimiento Penal» solicitamos a los efectos legaies, se. tenga

presente ia QUERELLA FORMAL. contra RICARDO ECK AMIEL con C..l. N°

3319611, por lapresunta comisiónde los delitos de SUSTRACCIÕ.N DESPRENDA

ADUANERA y VIOLACION DE PRECINTÓS y OTROS CONTROLES



Código Tribuario Boliviano, .y en consecencia ia misma sea puesta a

conocimientô e los querellados.

Otrosi 1°- Dê conformidad a lo establecido en ei artIculo 2900 num 5) y 6) de la

Léy1:970ofrecernos en 'calidad dê prueba dooumentàl que 'cursa en ei cuaderno

de investigacion
• Acta de intervención SCRZI-0O9/O19 ide 16/01/2019 presentada en ei

M,niste1io Publico mediante Nota Cite ÁN-GRZGR-SCRZI-C 332/2019 en

fecha23l0l/2019. .;•
'

)

INFORME: 'TECNICQ AN-GRZQP.-SCRZI -i 27812019' de 21/01/2019

eiaborado por ei Técnico Aduanero li - Lc Marco Antonio Zuñiga Romero

• Informe dei 21101/2019 elaborado por Ia investigadora asignado ai caso,

Sgto Gabriela Cosme Copeticon

I ACTA DE VERiFiCACION. DE PRECINTbde fecha 16101/2019.

.. Muest4rià fotográfico dei CAMIÓN cõn biaca decontrol N° GPZ 6992, yel.
•

précintode seguridad violentado.
S

f•
'

• Manifieto internacional de Carga MIC/DIIA2018 722'2984.

0froS1 2°.- Señaiamos 'generales de Ley dei qiereliado:
•

:

•• RIÀRDOBECKAMlELcon LiCN133l96ll..

Otrosí 3°.- En estricta obse,vancia dei artlauIà 2240 de Ia Loy 1970 solicitamos

libre mandamientos de citación para los quprellado a objeto de que presente su

• : declatàción informativa, para lo cual senà1êtn'osus'generalós qe Ley.
- RICARDO BECK AMIEL con. LC. N° 3319611, de quien Se

desbànce su domkll!o..
• 1

'

Solicitamqs e proceda a la cltaciân medlate edictos de prensa conforme

éstablece ei artículo 165° de ia Ley 197O

Otrosí 4°... Poponemos en calidad de Prueba testifiõai. à los senores:

• Márco Ant,nio Zuíflga Romero, Técnico Aduanero 2 de' la Administracián de Aduana
•

. Interior Santa Cruz de la Aduana NaOiánal,

Otrosí 50 En ei marco I gal estabiecido por él Art. 297 dei Código de

Procedimient Penal, en concordancia con is Arts 79, 218 y 306 dei mismo
•

compiiado:iégal y bajo Ias previsiones de ia Ley 586 de 30/10/2014, sdlicitamos se

requieran las siguientes diligencias
I

Se réquera a la Unidaddé Servicio'ü O2eadores USO de. la Aduana Nàcional,

para que informe si ei camion con placa control N° GPZ 6992 se encuentra

afilado a la empresa .

de transpci)'te COLkSADÕS TRANSPORTE INTERNACiONAL

E/RELI EPI. con NIT l73.99522OOO1ÕO I ci.enta 6n' autorizáción para efectuar





,". .-.

.: r

• Se requiera a Ia Administraciót de Aduana Interior Santa Cruz, pra que remitq

• fotócopias legalizadas del c,ierrejde transito aduanero MIC/DTA 2018 722 2984 y su.

documentación de.soporte.
-.

,

• CONCECIONARIA ALMACENERA BOLIVIANA S.A. (recihtb Pampa de k Is/a), para que

rem/ta copias legalizadas de la Ba/eta de Control de Balanza con l cual arribó ei

media de transporte' con Placa cP2 6992 en ei transito aduanero MIÇ/DTA 2018 722

2984.
,

'

Otrosi 6°.- Conforme disponen los Arts. 186 dei Código de Procedimiento: Penal,:'

solicitamos a su Autoridad disponga ei secuestro dei motorizado: T(po Carnión y

rernoique con placa de control GPZ 6992 Tóda vez que se trata de un

instrumento utilizado. 'para la c9m1sión dei delito; considerando adernás las

previsiones dél Art. 70 de ia Le General de Aduanas que estabiece que los
•

medios, y unidades habilitados paa ei transporte internacional de mercancIas de

uso comercial se constituirán en garantIa preferente ejecutabie. pararesponder põr.
los tributos aduaneros de importción o exportación,. asi cohio ta'rnbién por las

sanciones pecuniarias eventualmente' exigibtes respecto 'a las mercancIas

transportadas, bajo ei Regimen de Tránsito Aduanero internacionàl;. y dispuesta:

que fuere, sea comunicada ai Jue Instructor a objeto de su pronuncIarniento

Otrosi .7°.- Acreditamos. personeria en mérito ai Testimonió de Pbder Especial,.
Amplio y Suficiente N° 54/2019 dej 11/01/2019, mismo que se acompaña en:Õopia
legalizada a Fs. 2.- . •'

.

.

.

.

,

.

.

Otrosí 8°.- Señaiam'os domicilio procesal en. Av. La. Salle. esuina Claudio'

Peñaranda, Edifício Doña Lucy, Tercer Piso de la ciudad de Santa CrUz de
• Sierra. .

.

...

.

.

Santa Cruz d Ia Sierra, 05. de febrero 'de 2019.
.





I;
PISCAUR DEPRRTRMENTRL I) ESTRDO PLURNRC}ONRL

DE SRNTR CRUZ / r DE EDLIVIR

,a04deenerode12019.

En atención ai memorial que an i;resentado por YOHANA MONTA1JO

ENCINAS, en representación legal de WILLAN ELVIO CASTILLO MORALES;

en calidad de Gerente Regional DE SANTA CRUZ DE ADUANA NACIONAL",

dentro ei caso: FIS-ADUANA 11/2019, en lo principal se tiene presente la

QUERELLA presentada contra RICARDO BECK AMIEL, por la presunta comisión

del delito de VIOLACIÓN DE PRECINTOS Y SUSTRACCIÓN DE PRENDA

ADUANERA, previsto y sancionado en ei Art. 180 r dei Código Tributario.

De conformidad ai Art. 289 del Código de Procedimiento Penal, infórmese a la

Autoridad Jurisdiccional.

Al Otrosí 1.- Se tiene presente.

AL Otrosí 2.- Se tiene presente

AL Otrosí 3..- Líbrese orden de citación.

Al otrosí 4.- Se tiene presente y ei asignado ai caso proceda a recepcionar la

deciaración dei testigo.

Al otrosí 5.- Requiérase.

Al otrosí 6.- Se requerirá conforme a ley.

Al otrosí 7.- Se tiene presente.

Al otrosí 8.- Se tiene presente.
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4,
ISCALiR OEPTAMENTAL7 ESTADO PLURINACIONAL

DE SANTA CRUZ \ DE BOLIVIA

SEfOR (A) JUEZ bE4NTRUcCIÓN DE TURNO EN LO PENAL DE LA

CAPITAL. -

INFORMA INICIO DE INVESTIGACIÓN

ABOG. CRISTIAN KAMIUNTEN S. Fiscal de Materia, a los efectos dei Control

Jurisdiccional, dando cumplimiento a lo establecido en los Arts. 289 deI Código de

Procediminto Penal, informo a su Autoridad ei inicio de la investigación dei presente

caso:

CASO N°

DENUNCIANTE

DENUNCIADO

FIS-ADUANA 11/2019

OFICIO

RICARDO BECK AMIEL

DELITO : VIOLACION DE PRECINTO Y SUSTRACCION DE

PRENDA ADUANERA ART. 180 Y 181 TER DEL

CÓDIGO TRIBUTARIO.

Otrosí 1.- Adjunto A FS. (

Otrosí 2.- Hacemos conocer que ei camión con placa GPZ-6992, de acuerdo ai acta de

intervención se encuentra comisado.

Otrosí 3.- Seflaio domicilio procesal en dependencia de Ia Unidad de Delitos

Especialesubicádo en la Av. La Salle 2° y 3° anulo, Calie Claudio Peñaranda, Edif. Doña

Lucy, 2° Piso.

Santa Cruz de ia Sierra, 23 de enero de 2019.
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A, 23 de enero de añ2019

En conocimiento de ia denuncia signada con ei número de caso FIS-ADUANA

11/2019, contra RICARDO BECK AMIEL CUEVAS BAILEY, por ei supuesto delito de

VIOLACION D PRECINTO YSUSTRACCION DE PRENDA ADUANERA ART. 180 Y 181 TER

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.

En ejercicio de. la Dirección Funcional dei proceso, de conformidad ai artículo 70 y

297, num. 2, se designa como investigadoral Policia de Turno de Ia Unidad de Control

Operativo Aduanero.

De conformidad a los arts. 289, 293 y 297 dcl Código de ProcedirnÍento Penal; 38 y 40

Inc. 1, 2 y 5) de la Ley No 260 (Ley Orgánica dei Ministerio Público) se dispone ei

levantamiento de diiÍgencias preliminares, bajo la dirección funcional dei Ministerio

Publico y en apiicación dei art. 295 del Código de Procedirniento Penal, ei proceda a

realizar los siguientes actos investigativos:

1. Reciba las declaracion.es informativas del denunciante, víctima y de cuanta persona

tengaconocimiento lei hecho, en aplicación dei art 295 núm, 1) y.2) dei Código de

procedimiento penal.

2. Practicar ias diligencias orientadas a Ia verificaclón y comprobaclón de los hechos

denunciados, e individualizar a los presuntos autores y participes, para recibir SU

declaración informativa, de conformidad ai art. 92, 295 núm. 3) y 4) del Código de

Procedirniento Penal.

3. A objeto de las citaciones respectivas, se debe proporcionar ei domicilio real de los

denunciados, o participes de los hechos, u obtener Ia ubicación exacta de dichos

domicilios mediante información solicitada ai SEGIP, a tal efecto ofíciesà.

4. Resguarda evidencias para ser presentada en SO integridad ante la Autoridad

Jurisdiccional.

5. Proceda a realizar toda diligencia requerida en Ia investigaclón, con la debida

diligencia.

De conformidad ai art. 297 y 300 del Código de Procedimiento Penal, ei investigador

asignado ai caso, debe elaborar y remitir a esta Fiscalía su Informe en ei término de 20

dIas.
-

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

NOTIFÍQUESE.- /
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FIS-SCZ-AD1900011

Fecha í. 23/01/2019 18:3
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cei hecho; Santa Cruz de la Sierra

Origen caso Denuncia

cescripciôn dei SE TIENE QUE EN FECHA 06 DE ENERO DE 2019, ARRIBA EL CAMIÓN GPZ-6992 conducido

hecho por Ricargo Beck Amiel, ei cual durante la revisión se observó que Ia carpa rota.

Denunciantes y Victimas

D V Nombre Completo Documento Teléfono Celular Dirección

D OFICIO

Denunciados

Nombre Completo Documento Teléfono Celular Direccián

RICARDO BECK AMIEL 3319611

Análisis dei Caso

Delitos Violación de precintos y otros controles tributarios, Art.180

Anãiisis dai caso

Observaciones

Fiscal e Investigador Asignado
Divisián Fiscalia FIS SCZ Division Aduana Fiscal asignado Cristian K. Kamiunten Salas

DivisiOn Policia Policia asignado
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Setor privado boliviano de passageiros

O setor privado agradeceu a ambas as delegações por permitir-lhe o uso da

palavra. Seguidamente, mencionou que a empresa Quirquincho SRL tem

expectativa de trabalhar transportando passageiros por via terrestre a partir da

Bolívia até o Brasil.

Ressaltou que um dos elementos que o Brasil deve tomar em conta, além do

aspecto técnico, precisamente do aspecto jurídico, uma vez que tudo está sujeito
ao jurídico, ou seja, ao direito e, portanto, faz-se pertinente mencionar a

declaração dos direitos humanos, os quais ganharam reconhecimento desde o

século passado. Sobre este ponto, é conhecido o direito de ir e vir, ainda que a

pessoa permaneça ou não naquele ponto escolhido para o seu destino, desde

que sejam respeitados os acordos internacionais e normas que regulamentam
tal transporte, podendo, assim migrar sem restrições.

Foi expressado a respeito do fluxo migratório, por meio de cópias contendo

dados de passageiros e viagens realizadas referente ao exercício passado e do

início deste ano para que a delegação boliviana tome conhecimento e, em

conjunto com o Brasil, opere para o melhor atendimento da demanda.




