
O TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL  
de cargas (TRIC)  
e suas “comportas”

No ano passado, em matéria publicada neste anuário, fizemos 
um apanhado sobre o transporte internacional no âmbito 
da América do Sul, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Paraguai, Peru e Uruguai, países signatários do ATIT – Acordo 
sobre Transporte Internacional Terrestre.

A evolução ocorrida entre uma publicação e outra não trouxe 
avanços significativos para o transporte rodoviário internacional 
de cargas. A constatação desse fato está relacionada com o 
cenário político-econômico na região. Nosso principal parceiro, 
a Argentina, mergulhou numa crise largamente divulgada pela 
mídia, e até a presente data não conseguiu superar os impactos 
que as medidas econômicas impuseram ao país. Prevê-se para 
2019 o crescimento da economia em 0%, inflação na média de 
23% e o dólar na casa dos 43 pesos. (dados da entrevista do 
ministro da fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne).

Por outro lado, a situação no Brasil também não é nada 
animadora. Vamos limitar nossos comentários sobre o assunto 
por estarmos em pleno processo eleitoral. 

Reflexos no transporte
O que resulta destes dois cenários político-econômicos para o 
Transporte Rodoviário Internacional de Cargas (TRIC)?

São resultados: maior ociosidade no veículo, baixa remuneração 
do frete, maior tempo parado do veículo aguardando 
carga, desiquilíbrio da balança comercial, fronteira com 
congestionamento aplicação de normas internas para a 
operação de TRIC, descumprimento de acordos por parte das 
autoridades, reserva de mercado para os seus nacionais e custos 
fixos em alta. Estas são algumas das consequências no cenário 
atual.

O volume de carga transportada entre os dois principais 
parceiros reduziu-se. Isto é demonstrado pelas estatísticas nos 
portos secos rodoviários nos pontos de fronteira. (Gráfico 1)

Por Sônia Rotondo, diretora executiva de Transporte 
Internacional e Multimodal da NTC&Logística.
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Nos estudos desenvolvidos pelo DECOPE/NTC, a planilha 
referencial de custos do TRIC está muito longe de ser alcançada 
pelo mercado transportador. Os custos estimados constituem 
mera utopia na contratação do serviço de transporte. É uma 
conta que não fecha.

“Comportas” que represam
Tudo isso acende a luz vermelha:

• A greve dos auditores fiscais da Receita Federal do 
Brasil continua. Nem todos os pontos de fronteira 
tiveram sua rotina restabelecida. Há semana em que 
a operação se torna mais lenta que o normal e há dias 
na semana em que a operação “Despacho Zero” é a 
regra. Os servidores do MAPA sinalizam paralisação;

• O preço do óleo diesel está em ascensão, tanto na 
Argentina quanto no Brasil;

• O custo da mão de obra (condutor) está em alta à 
medida que a especialização vai se afirmando;

• O custo da manutenção do veículo também se torna 
elevado, principalmente nas rodovias brasileiras pelo 
seu mau estado de conservação;

• Há a questão dos custos dos seguros, já que são 
obrigatórios no TRIC (danos a cargas e contra 
terceiros); e 

• Verifica-se crescimento de roubo de cargas na 
Argentina.

Esta relação de causa e efeito não é exaustiva e tem por objetivo 
destacar a existência de algumas das “comportas” que represam 
o avanço do segmento econômico do TRIC e que trazem grande 
déficit para as empresas transportadoras.

Tratado que não se sustenta
Como costumamos dizer, continuamos atados a um tratado 
de livre comercio de bens, de pessoas e de serviços que não 
consegue se sustentar em sua estrutura política.

Tivemos duas reuniões plenárias (52ª e 53ª) no âmbito do 
Subgrupo de Trabalho nº 5 – Transporte do MERCOSUL. Uma 
ocorreu no Brasil (Florianópolis/SC), quando o Brasil teve a 
presidência pro tempore; e a outra em Assunção, quando o 
Paraguai assumiu a presidência do bloco. Prosseguiram-se 
discussões de assuntos como harmonização dos procedimentos 
de fiscalização do transporte internacional terrestre, transporte 
de produtos perigosos, pesos e dimensões, estabelecimento 
da tolerância sobre eixo e do peso bruto total, regulamentos 
técnicos – limitador de velocidade, cinto de segurança, luzes de 
identificação veicular, freios ABS em caminhões e semirreboques; 
integração digital das informações de transporte de passageiros 
e de cargas, identificação eletrônica de veículos – RFID, seguros 
no âmbito do MERCOSUL, Operador Logístico Autorizado, Placa 
MERCOSUL, dentre outros.

Antecederam a estas reuniões do SGT-5 as reuniões do 
CONDESUL – Conselho das Entidades Empresariais de Transporte 
Rodoviário do MERCOSUL + Chile e Bolívia, mantendo-se como 
regras as mesmas localidades para sua realização. Foram 
entregues aos respectivos coordenadores nacionais, naquela 
oportunidade, as seguintes propostas: tratamento permanente 
de facilitação fronteiriça, unificação dos critérios de fiscalização 
nos países membros com relação ao manual de fiscalização de 
transporte, regulamentação de produtos perigosos, definição 
de documentos de porte obrigatório, cumprimento estrito 
do ATIT – Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, 
OEA-Operador Econômico Autorizado, assuntos aduaneiros, 
convênio TIR, corredor bioceânico e seguros para o transporte 
internacional; pesos e dimensões, taxa migratória adotada pela 



Argentina, visto consular adotado pelo Paraguai e, por fim, a 
utilização de videoconferências.

As pautas, de certa forma, convergem. Porém, persistem 
divergências entre o estabelecido pela autoridade e o pleito do 
setor econômico. Dessa forma, as demandas permanecem.

Reserva de mercado
Tivemos também reuniões bilaterais Brasil – Peru e Brasil – 
Argentina. Sobre a reunião Brasil – Peru, realizada em São Paulo, 
dentre os assuntos discutidos o item sistema de “cupos” (cotas) 
foi o mais concorrido. Este assunto vem se arrastando ao longo 
dos anos. Em julho deste ano, a ANTT realizou consulta pública 
com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para 
o aprimoramento da proposta de resolução que estabelece 
procedimentos e limitações para cadastro de veículo em frota 
de empresa habilitada para o TRIC nessa ligação. À época, 
encaminhamos nossa proposta. Atualmente, o “cupo” é de 
50.000 t e está todo absorvido pelas empresas que operam 
nesse segmento bilateral. Com o sistema de “cupo” adotado pelo 
Peru, somente as empresas e veículos já cadastrados podem 
operar, gerando, assim, reserva de mercado. Essa política está 
na contramão de livre mercado e inviabiliza qualquer iniciativa 
de aumento de comércio entre os dois países. Foi solicitada 
pelos representantes brasileiros, novamente, a eliminação 
desse sistema. Após alguns esclarecimentos prestados pelos 
representantes peruanos, o Brasil solicitou aumento de cota 
para 75.000 t de carga útil, até que se proceda a sua eliminação. 
Por conta desse sistema de “cupos”, a ANTT publicou, nesta 
data, a Resolução nº 5.583/17 que estabelece procedimentos 
e limitações para o cadastro de veículo em frota de empresa 
habilitada para TRIC entre Brasil e Peru. 

Subcontratação
Outro tema foi a operação por meio de subcontratação. Foi 
aceita a proposta brasileira do instituto da subcontratação, 
como já ocorre nos demais países: empresa e veiculo habilitados 
podem ser contratados por outra empresa habilitada para 
realizar parte ou toda a operação de transporte. Também foi 
aceito que a subcontratação possa ocorrer com cruzamento de 
bandeira: o veículo brasileiro contratado por empresa peruana 
e vice-versa.

Licenças especiais
Na reunião bilateral Brasil – Argentina, realizada em Buenos 
Aires, também foram discutidos assuntos importantes. Dentre os 
temas, destacamos as licenças especiais emitidas pela Vialidad. 
A Dirección Nacional de Vialidad Argentina (DNV) informou 
que está trabalhando num sistema informatizado, a exemplo 
do DNIT, para solucionar esta questão. Disse que a previsão de 
implantação desse novo sistema é para meados de agosto ou 
setembro de 2018.

Neste item a NTC/COMTRIN havia solicitado que as referidas 
licenças fossem outorgadas nos pontos de fronteira e que o 
prazo, inicialmente, fosse igual ao da licença ocasional: 180 dias.

Remonta, pesos e dimensões
Quanto ao sistema de remonta, a solicitação brasileira é 
possibilitar às empresas habilitadas ao TRIC operarem nesse 
segmento sem a necessidade de emissão de licença ocasional. 
Segundo a autoridade argentina, este assunto continuará sendo 
analisado e, em caráter experimental, a operação amparada 
por licença ocasional em vigência poderá ser realizada até 2 de 
outubro de 2018.

Em razão da nova legislação argentina, ocorreram alterações 
substanciais em matéria de pesos e dimensões para os veículos 
daquele país. A Autoridade de transporte argentina informou 
que o novo Decreto 32/2018, que incorpora essas modificações, 
não se aplica ao TRIC, devendo as empresas transportadoras 
cumprirem a Resolução GMC65/08 sobre pesos e dimensões. 

Foi proposta a realização de uma fiscalização conjunta em Paso 
de Los Libres e Uruguaiana, em data a ser informada pelos 
Organismos de Aplicação do ATIT.

Multas: discussão recorrente
A discussão sobre multas é recorrente e há uma forte demanda 
do lado argentino bem como do lado brasileiro. A pendência 
do lado argentino refere-se, em grande parte, às multas 
aplicadas às empresas argentinas que se utilizaram de veículos 
não habilitados para levar a carga até o ponto de fronteira, 
com documento de transporte (CRT) de empresa argentina. 
A Argentina alega que essas multas não são devidas em razão 
da reunião ocorrida em 2005 que, em tese, não deixa clara 
essa situação. Por outro lado, as empresas brasileiras foram 
autuadas por não portarem o CITV – Certificado de Inspeção 
Técnica Veicular. Na época, havia um acordo para realizarem 
a inspeção veicular antes de deixarem o território argentino. 
Ocorre que muitas dessas multas foram para a justiça, tanto 
do lado argentino como brasileiro. Em razão disso, não se tem 



muito claro o status quo desta situação. Dessa forma, ficou 
acordado a criação de um grupo trabalho ad hoc para fazer 
levantamento sobre valores – passageiros e cargas, o que 
está na esfera administrativa bem como na esfera judicial, 
com a finalidade de encontrar uma solução que possa sanar 
essa questão. Dentro do prazo de 30 dias, as autoridades de 
transporte de ambos os países se comprometeram em trocar 
informações. 

Ainda sobre esse tema, foi esclarecido pela autoridade de 
transporte argentina que, com base no Decreto 32/2018, foi 
resolvida a questão de exigir a dupla placa nos veículos, luzes, 
adesivo de velocidade, placa de identificação de veículo longo, 
e para-choque no CT, dentre outros. 

Desta forma, não seriam mais autuados os veículos brasileiros. 
Sobre essas multas aplicadas, a autoridade de transporte 
brasileira solicitou que essas multas constem do levantamento 
a ser realizado pelo Grupo ad hoc bem como que os valores 
não devem corresponder ao 2º Protocolo de Infrações e 
Sanções ao ATIT, já que não se encontram configurados nesse 
diploma legal. 

Artigo 16 do ATIT
Tivemos ainda a reunião da Comissão de Acompanhamento 
do Artigo 16, do ATIT, na sede da ALADI, em Montevidéu, 
com uma pauta bastante concorrida, já que participam dessa 
reunião os países signatários do ATIT. Na maioria das vezes, 
não se conseguiu avançar, em razão de desconhecimento das 
autoridades presentes dos dispositivos do próprio acordo. 
Atualmente, foram alterados alguns dispositivos do anexo de 
assuntos aduaneiros em reunião dos representantes aduanas 
dos sete países signatários. 

Salto qualitativo
Estamos, num período de grandes expectativas e de mudanças 
em cada uma das nações do Cone Sul. A integração regional 
passa necessariamente pela compreensão de que a economia é 
mais global do que nunca. E toda medida adotada isoladamente 
por um país traz em si consequência ao processo idealizado 
na década de 1980, por meio do Programa de Integração 
e Cooperação Econômica (PICE). Já é tempo de a Região 
Mercossuriana dar um salto qualitativo no emaranhado do 
arcabouço jurídico-econômico e político que domina os países 
que pregam a integração regional. 


