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[...] coragem produz no mundo ganhos materiais para todo 

mundo. Preguiça e covardia produzem miséria, 

mesquinhez, mentira.  

Luiz Felipe Pondé 



RESUMO 

Diante das paralisações dos caminhoneiros que se deram nos meses de janeiro e fevereiro do 

ano de 2015 que praticamente inviabilizaram toda a logística rodoviária de cargas nacional, se 

deu a criação e sanção sem vetos da Lei nº 13.103 em março do mesmo ano. O dispositivo 

regulatório, que ficou conhecido como a “Nova Lei dos Caminhoneiros”, trata de estabelecer 

diretrizes para a profissão de motorista transportador de cargas e passageiros e dar outras 

providências, dentre as quais estão inclusas a isenção de pedágio para eixos suspensos de 

caminhões trafegando vazios, aumento de tolerância de carga transmitida por eixo a superfície 

dos pavimentos, converte em advertências as multas por excesso de peso de até dois anos 

anteriores a sua promulgação, entre outros. Diante disso, o presente trabalho tentou avaliar 

quais seriam os aspectos tratados na nova lei possuidores de maior relevância para o sistema 

rodoviário de cargas, e a partir disso, determinar seus impactos no sistema através de dados 

encontrados em literatura que poderiam fornecer uma previsão de consequências geradas e 

também através das alterações que surgem, afetando a todos os usuários das rodovias, devido 

a promulgação da Lei. Na literatura técnica, obtêm-se claramente dados para a constatação da 

imprudência da legislação ao aumentar a tolerância de carga transmitida por eixo de 7,5% 

para 10% do peso bruto do caminhão sobre os pavimentos. A análise é feita a partir de 

estudos que comprovam a nocividade de excessos de carga sobre pavimentos e também 

levando em conta a carência de investimentos mais substanciais em manutenção e 

desenvolvimento das rodovias brasileiras. É abordado também, não tanto sob uma ótica 

técnica, mas observando-se a evolução de aumento de taxas de pedágio, como o desequilíbrio 

de contrato entre concedente e concessionária das rodovias, gerado pela proposta de isenção 

de taxa para eixo suspenso de caminhão vazio, afeta a todos os usuários das vias, em alguns 

casos gerando aumentos de até 10% nas taxas praticadas, exclusivamente devido a adequação 

à Lei. Apesar de aspectos positivos relativos a condições trabalhistas que Nova Lei trata, os 

resultados explicam as consequências da criação de dispositivos regulatórios carentes de 

amparo técnico e pautados em pressão de minorias que conduzem a ações precipitadas e que 

geram consequências ruins para a já defasada infraestrutura nacional e também para a 

totalidade de usuários das rodovias, inclusos aí, os beneficiários da Lei. 

 

Palavras-chave: Lei 13.103/2015. Regulação de Mercado .  

Excesso de Carga. Pedágio. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meados de fevereiro de 2015, um episódio fez com que grande parte dos estados 

brasileiros ficasse desabastecido da mais ampla gama de produtos. Filas de veículos se 

formavam em frente a postos de gasolina para comprar os últimos litros disponíveis. Granjas 

produtoras de leite descartavam centenas de galões por não conseguir escoar a produção. Itens 

básicos, como frutas e verduras, estavam praticamente ausentes das prateleiras dos 

supermercados e, os itens disponíveis, ofertados a preços exorbitantes. O serviço dos Correios 

também foi severamente prejudicado, havendo atrasos em diversas entregas. 

O episódio do qual derivaram esses e diversos outros efeitos foi a greve dos caminhoneiros. A 

manifestação se deu por meio de bloqueio parcial de estradas e inatividade de parte do setor. 

Tal bloqueio acabou instalando uma situação caótica em algumas estradas devido à formação 

de congestionamentos quilométricos, pois apesar de ser parcial, o bloqueio dificultou o fluxo 

livre dos veículos. Como se não bastasse, houveram múltiplas ocorrências de conflitos nas 

rodovias envolvendo manifestantes, simpatizantes do movimento, polícia e Guarda Nacional. 

Os efeitos dessa paralização foram sentidos em todos os setores da economia nacional, 

independente do grau de aderência regionalizada à paralização. Também, devido a tal 

situação, a indústria, grande dependente de logística rodoviária, viu-se obrigada a demitir 

funcionários pois não conseguia produzir sem que as matérias primas e insumos chegassem 

até elas, afora estar incapacitada de escoar a produção. 

As reivindicações possuíam, principalmente, cunho econômico e trabalhista, incluindo itens 

como redução do preço do diesel, renegociação do financiamento de caminhões e tabelamento 

do preço do frete, alteração das diretrizes de jornada de trabalho, entre outros. Portanto, 

paralisados, os caminhoneiros conseguiram lembrar a todos o quão vital é o serviço que 

prestam. Além disso, ficou claro que se a situação se prolongasse o Brasil iria, literalmente, 

parar. Houve então, intervenção governamental com intuito de fazer com que a nação não 

amargasse consequências desastrosas. Em virtude disso, foi elaborada a Lei n. 13.103 

(BRASIL, 2015a), apelidada a “Nova Lei dos Caminhoneiros”, para ser então, no dia 2 de 

março de 2015, sancionada, sem vetos, pela Presidente da República. A nova Lei objetiva a 

regulamentação da profissão de motorista transportador de cargas e passageiros. Integrando e 
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modificando legislações anteriores, a “Nova Lei dos Caminhoneiros” busca atender, de forma 

cabível, as reivindicações dos caminhoneiros. 

Não raro, os governos promulgam leis com o objetivo expresso de proteger algum público que 

apresente certa vulnerabilidade. Não raro também, essa boa intenção não surte o efeito 

desejado ou acaba por gerar consequências não intencionais. Portanto, diante de tal fato, o 

presente trabalho propõe analisar interpretativamente a nova Lei a fim de verificar acerca de 

quais seriam seus pontos mais relevantes e avaliar seus principais impactos no sistema 

rodoviário de carga. Para tanto, serão discutidos e avaliados os itens mais relevantes da nova 

legislação como por exemplo o aumento de tolerância de carga por eixo transportada e 

isenção de pedágios para eixos suspensos de caminhões vazios, para então levantar quais são 

seus pontos que se mostram nocivos a esse sistema. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

A questão de pesquisa do trabalho é: quais são os principais impactos da nova Lei dos 

Caminhoneiros sobre o sistema rodoviário de carga brasileiro? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundários e são descritos a 

seguir. 

2.2.1 Objetivo principal  

O objetivo principal do trabalho é ter uma análise dos impactos mais relevantes da Nova Lei 

dos Caminhoneiros sobre o sistema rodoviário de carga brasileiro. 

2.2.2 Objetivo secundário 

O objetivo secundário do trabalho são: 

a) identificação de tópicos passíveis de análise no trabalho e seus possíveis 

impactos; 

b) apontar alterações de legislação para os tópicos identificados como mais 

relevantes; 

c) traçar um panorama do sistema rodoviário de carga brasileiro; 

d) entender como funciona a atuação pública no setor rodoviário de carga; 

e) indicar os investimentos necessários para adequações e melhorias no setor 

rodoviário. 
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2.3 PREMISSA 

O trabalho de pesquisa sucede do fato de que a greve que ocorreu pressionou o governo a 

tomar ação e promulgar uma lei sem um amparo técnico adequado e sem uma avaliação 

adequada de seus possíveis efeitos colaterais sobre o sistema rodoviário de carga brasileiro. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se a avaliar os impactos da Nova Lei dos Caminhoneiros sobre o sistema 

rodoviário brasileiro de carga. 

2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) discussão apenas parcial da Lei; 

b) utilização de dados relativos a malha e frota fornecidos preferencialmente da 

Agência Nacional de Transportes Terrestres; 

c) análise de impactos com as preocupações de um engenheiro civil quanto ao 

sistema rodoviário de carga brasileiro. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho será realizado através das etapas apresentadas a seguir que estão representadas na 

figura 1 e são descritas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) definição de regulação de mercado; 

c) definição do sistema; 

d) escolha dos tópicos da Lei a serem discutidos; 

e) determinação dos impactos; 

f) analise dos impactos; 

g) considerações finais. 
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Figura 1 – Etapas da pesquisa 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 

Inicialmente, será feita uma revisão bibliográfica a fim de ampliar o conhecimento e obter 

informações que auxiliem no desenvolvimento do trabalho. As etapas iniciais serão 

constituídas por um estudo de como funciona a regulação de mercado no Brasil, além disso, 

será também objeto de estudo e definição, o sistema rodoviário de carga brasileiro. Após, 

ambos serão relacionados para que se obtenha o entendimento de como a regulação de 

mercado afeta esse sistema. 

De posse do entendimento de como funciona a dinâmica entre sistema rodoviário de carga e 

legislação, procede-se à próxima etapa do trabalho, que consistem em escolher quais tópicos 

da Lei 13.103/2015 (BRASIL, 2015a) são os mais pertinentes para discussão. Tendo sempre 

em mente que deverá predominar o viés da Engenharia Civil nessa escolha, a Lei deverá ser 

apenas parcialmente abordada. 

Após escolhidos sobre quais assuntos se discorrerá no trabalho, serão objeto de exposição 

também as legislações predecessoras e modificadas pela Nova Lei dos Caminhoneiros, serão 

então apontadas as modificações propostas pela nova legislação e determinados os impactos 

de cada item sobre o sistema rodoviário de carga. Para tanto, será feito uso de literatura 

específica no assunto. 
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Por fim, serão apresentadas as considerações finais do autor, levando em conta as análises e 

buscando entender quais foram os principais impactos da nova legislação sobre o sistema 

rodoviário de carga e como esses impactos se manifestam de uma forma mais ampla.  
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3 SISTEMA RODOVIÁRIO DE CARGA 

Este capítulo destina-se a contextualização acerca do transporte rodoviário. Apresenta, 

inicialmente, um breve histórico do transporte rodoviário de carga no Brasil mostrando seu 

desenvolvimento ao longo dos anos. A seguir, será demonstrada sua importância como um 

integrador econômico nacional, além de seu papel na economia. Também serão definidas 

quem são as partes atuantes dentro do sistema e como se dá o funcionamento deste. Por fim, 

será descrita sua situação atual em termos de infraestrutura e como as políticas públicas vem 

atuando sobre sistema em termos de investimentos. 

3.1 HISTÓRICO 

Foi provavelmente espantoso presenciar, em 1861, a velocidade proporcionada pela primeira 

estrada brasileira, os 20 quilômetros por hora desenvolvidos nos 120 quilômetros da estrada 

União Indústria entre os municípios de Petrópolis, no estado o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, 

em Minar Gerais (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, [ca.2001]). Isso se trata de uma mera curiosidade, visto que a primeira 

estrada pavimentada surgiu apenas em 1926, e foi só na década de 1930, que se iniciaram, de 

fato, os investimentos em rodovias (SENNA; MICHEL, 2006). Paralelamente, o transporte de 

carga era feito, nos primeiros anos do século XX, essencialmente, fazendo-se uso de mão de 

obra humana e animal. Apenas alguns produtos eram transportados por via ferroviária, modal 

cuja malha se estendia, na época, por aproximadamente 17.000 quilômetros (MACOHIN, 

2001).  

Foi durante o governo de Washington Luiz, autor da célebre frase “governar é construir 

estradas”, que se deu início a construção da malha rodoviária brasileira com a Rodovia Rio 

São Paulo. Governo no qual também foram elaborados os primeiros planos rodoviários: 

Catambry em 1926, Schnoor em 1927 e CERF no ano de 1928. Eram apenas os primeiros 

passos do setor e as inovações só viriam mais tarde quando percebida a necessidade de 

adensamento de rodovias em direção ao interior do país (GOMES, 2006).  
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Apesar do crescente interesse, há de se mencionar que mesmo na década de 40 ainda havia 

certa restrição quanto a implantação do sistema rodoviário. Isso por conta da proteção dos 

interesses do sistema de transporte que predominava no período, o ferroviário. Além disso, o 

modal rodoviário era considerado, à época, apenas um complemento do modal ferroviário 

(GOMES, 2006). Porém, tal barreira passou a ser transposta com a criação do novo Plano 

Rodoviário Nacional, o qual seria subsidiado pelo Fundo Rodoviário Nacional que previa 

alocação de verbas para o setor rodoviário oriundas de impostos sobre comercialização de 

combustíveis e lubrificantes. Aliado a isso, havia o argumento do Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem – DNER, criador do Plano, de que as rodovias quebrariam o monopólio 

ferroviário existente em algumas regiões e confeririam maior mobilidade ao país (SENNA; 

MICHEL, 2006). Cabe ressaltar que, ao longo dos anos, diferentes mecanismos de 

financiamento derivados de uma Taxa Rodoviária Única e de Impostos sobre Transporte de 

Passageiros e Cargas vieram agregar ao Fundo Rodoviário Nacional (RODRIGUES, 2003). 

Ainda durante a década de 1950, no governo de Jucelino Kubitscheck, houve migração 

maciça do transporte de cargas do modal ferroviário para o rodoviário. Impulsionado por 

fatores como o fim da segunda grande guerra, surgimento da Petrobrás S.A. e a vinda de 

montadoras automobilísticas estrangeiras para o Brasil. A partir de então, as rodovias 

passaram a ser vistas como símbolo de modernidade e o sistema ferroviário se tornou 

sinônimo de passado. Frente a isso, o estabelecimento do sistema rodoviário como 

predominante se mostrava inevitável (RODRIGUES, 2003). 

Caixeta-Filho e Martins (2001) ainda reforçam que houve uma série de fatores contributivos 

para a rápida e vigorosa popularização das rodovias, dentre eles está a perda de 

competitividade das ferrovias. Os autores propõem que as ferrovias tinham grande extensão, 

sofriam de pesada regulação estatal e seu sistema de tarifas baseava-se no valor do que era 

transportado, e não em custos operacionais. Também que, ao comparar a situação apresentada 

com um cenário de transporte de baixa escala, pouca intervenção governamental e fretes 

baseados em custos, apresentado pelo transporte rodoviário, percebe-se que isso foi decisivo 

para a perda de importância do modal ferroviário na competição. 

É salientado por Rodrigues (2003), também, que a rápida ampliação da malha rodoviária tem 

explicação no menor custo por quilômetro e por menor prazo de manutenção frente as 

alternativas. Dado isso, as décadas de 1960 e 1970 se mostraram períodos nos quais as 
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rodovias brasileiras se capilarizaram por regiões ainda desprovidas de um sistema de 

transporte adequado que fizesse sua interligação com os grandes centros econômicos do país. 

Dessa maneira, no início da década de 1970, com exceção de Belém e Manaus, todas as 

capitais dos estado brasileiros já estavam interligados por rodovias federais 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 

[ca.2001]). A tabela 1 expõe a extensão da malha rodoviária ao longo das últimas décadas. 

Tabela 1 – Evolução da malha rodoviária brasileira (em 1000km) 

Ano 
Federal Estadual Municipal Total 

Total  Pav. Total  Pav. Total  Pav. Total  Pav. 

1960 32,40 8,70 5,90 4,00 358,70 0,00 397,00 12,70 

1970 51,50 24,60 129,40 24,40 949,90 1,70 1130,80 50,70 

1980 86,10 47,50 154,30 33,80 1180,40 5,90 1420,80 87,20 

1990 63,70 50,30 183,60 78,30 1247,80 10,80 1495,10 139,40 

1995 67,50 51,40 199,10 81,90 1391,30 14,90 1657,90 148,20 

2000 70,50 56,00 199,80 91,90 1445,30 17,00 1715,60 164,90 

(fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES, 2014a) 

Macohin (2001) aponta que na década de 1970 o transporte rodoviário já era questão de 

soberania nacional, fato que é consolidado na observação da evolução da malha rodoviária e 

constatação de que nesta o total da malha rodoviária nacional praticamente triplicou em 

relação a década de 1960. 

Ao final na década de 1970, segundo Gomes (2006), durante o governo do General Ernesto 

Geisel, há uma interrupção na priorização das rodovias e, até o final do governo militar com o 

General João Figueiredo em 1985, ocorre um paralelismo de interesses com a Ferrovia do 

Aço. Acompanhado a essa medida, os recursos do Fundo Rodoviário Nacional deixam de ser 

exclusivamente destinados a manutenção e construção de rodovias e passam a ser utilizados, 

também, com outras finalidades. 

Gomes (2006) também propõe que a década de 1980, após o término do governo militar, 

trouxe consigo, na Constituição de 1988, a extinção do imposto sobre combustíveis e 

lubrificantes, doravante inconstitucional por se tratar de uma tributação com finalidade 

específica não destinada a educação. Com o fim de tal imposto, é fechado o canal de 

alimentação do Fundo Rodoviário Nacional. Isso é refletido, novamente, na tabela 1, que 
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aponta uma diminuição considerável nos totais de quilômetros construídos nas décadas de 

1980 e 1990.  

Na década de 1990, tendo em vista fatores como a privatização das ferrovias e modernização 

de portos, Macohin (2001, p. 64) afirma que “[...] efetivamente começou a esboçar-se o 

‘fenômeno’ da competição ao amplo predomínio exercido pelo transporte rodoviário.”. 

Porém, mesmo com a eminente competição, ainda hoje o transporte por via rodoviária 

apresenta predominância significativa no cenário nacional chegando a transportar mais do que 

todos os outros modais juntos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 

2015c). Tal fato será evidenciado adiante quando se traçará um panorama da importância do 

sistema rodoviário de carga. 

Ainda no contexto de um ambiente competitivo, hoje, busca-se, a despeito da histórica 

concorrência entre modalidades de transporte, uma complementaridade dos modais. A 

associação entre diferentes modalidades utilizadas entre origem e destino das mercadorias 

fortalece a formação de cargas cativas e ajuda no desenvolvimento de uma metodologia que 

melhor explore o potencial de cada modal, dessa forma, alocando melhor os investimentos e 

resultando em menores custos (CAIXETA-FILHO; MARTINS, 2001).  

3.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 

O transporte rodoviário tem uma característica ímpar que o torna distinto de todos os outros, 

que é sua capacidade de transitar por qualquer via terrestre. Ele não se limita a trajetos fixos, 

sendo possível, assim, transitar por qualquer lugar, fato que lhe confere uma enorme 

vantagem competitiva sobre todos os outros modais. Essa capacidade de ir até aonde a carga 

precise ser embarcada e descarregada (conhecida como porta-a-porta), bem como fazer 

sozinho todo o transporte, é um grande atrativo. O modal tem predominado sobre os demais 

na matriz de transportes e essa situação deve se prolongar por mais algum tempo (KEEDI, 

2003) 

O transporte rodoviário, de carga, afirma Rodrigues (2003, p. 52-53), é indicado para 

distâncias com um raio máximo de 500 quilômetros a fim de não se tornar antieconômico. O 

modal, prossegue o autor, é exercido predominantemente, mas não exclusivamente, através de 

veículos denominados caminhões e carretas, que podem ser classificados por sua capacidade 
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de carga, quantidade de eixos e distância entre eixos. O autor ainda os distingue da seguinte 

forma: 

a)caminhão plataforma – transporte de contêiners e cargas de grande volume ou 

peso unitário; 

b) caminhão baú – sua carroceria possui uma estrutura semelhante à dos contêiners, 

que protegem das intempéries toda a carga transportada; 

c) caminhão tremonha ou com caçamba – transporte de carga a granel, descarregado 

por gravidade, pela basculação da caçamba; 

d) caminhão aberto – transporte de mercadorias não perecíveis e pequenos volumes. 

Em caso de chuva são cobertos com encerados; 

e) caminhão refrigerado – transporte de gêneros perecíveis. Semelhante ao caminhão 

baú, possui mecanismos próprios para refrigeração e manutenção da temperatura 

no compartimento de cargas; 

f) caminhão tanque – sua carroceria é um reservatório dividido em tanques, 

destinado ao transporte de derivados do petróleo e outros líquidos a granel; 

g) caminhão graneleiro ou silo – possui carroceria adequada para o transporte de 

graneis sólidos. Descarrega por gravidade, através de portinholas que se abrem; 

h) caminhões especiais – podem ser: rebaixados e reforçados para o transporte de 

carga pesada (carreta heavy lift); possuir guindaste sobre a carroceria (munk); 

cegonhas, projetadas para o transporte de automóveis; etc.; 

i) semi-reboque – carrocerias, de diversos tipos e tamanhos, sem propulsão própria, 

para acoplamento a caminhões-trator ou cavalos-mecânicos, formando os 

conjuntos articulados, conhecidos como carretas. Esse tipo de equipamento é 

muito versátil, uma vez que podem ser desengatados e deixados em um terminal 

de carga, liberando o cavalo mecânico para prosseguir em outros serviços de 

transporte. 

Rodrigues (2003) também salienta as vantagens de utilização do modal, dentre as quais se 

incluem a disponibilidade de vias, serviço de porta-a-porta, embarques e partidas rápidos, 

além de facilidade na substituição do veículo em caso de avarias. Por outro lado, menciona 

que o maior custo operacional, congestionamento em períodos de pico e desgaste da 

infraestrutura figuram como desvantagens do modal. 

3.3 IMPORTÂNCIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

As consequências de uma infraestrutura em boas condições sobre a economia é evidente, de 

tal maneira que, além potencializar sua eficiência, gera melhorias ao sistema produtivo de 

uma forma geral. Essas consequências se demonstram no fato de que o aumento de 

produtividade proporciona a possibilidade de economia de escala que, por sua vez, remunera 
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melhor e contribui para, por exemplo, a geração de empregos. Ademais, uma infraestrutura 

melhor pode fomentar um crowding in a medida que torna mais atrativos os investimentos no 

setor rodoviário. Dessa maneira, percebe-se que a infraestrutura pode ser utilizada como um 

elemento estratégico na economia, e que a falta de zelo sobre a mesma, se reflete em 

comprometimento de atividades econômicas e aumento de custos (CAIXETA-FILHO; 

MARTINS, 2001). 

Dentro de um contexto de contribuição da qualidade da infraestrutura na otimização do 

sistema rodoviário de carga, há de se destacar seus benefícios para a sociedade, tais como os 

que se referem a disponibilidade de bens, extensão e integração de mercados, concorrência, 

redução de custos de mercadorias, especialização geográfica e uso da terra. Os meios de 

transportes tem função básica de disponibilizar bens que, de outra forma, não estariam 

disponíveis, ou estariam a preços muito elevados, ou seja, promove a integração e 

complementariedade de sociedades que produzem bens distintos. Uma vez que desempenha 

tal papel, comprova-se sua contribuição ao dissolver monopólios e promover, além de 

ampliar, a competição por mercados (CAIXETA-FILHO; MARTINS, 2001). 

Os mesmos autores ainda afirmam que devido ao fato de um vendedor distante de uma 

localidade conseguir se manter competitivo com um vendedor mais próximo da mesma 

localidade, há uma significativa redução e estabilização dos preços dos bens. Tal argumento é 

respaldado na especialização geográfica que é desenvolvida pelos transportes, situação em 

que a produção pode ser dividida geograficamente e as potencialidades de cada região 

exploradas com mais eficiência, sem acréscimos demasiados ao custo do produto final. 

O presidente da Confederação Nacional do Transporte propõe que “A competitividade do 

agronegócio brasileiro está condicionada à existência de um sistema logístico eficiente.”. 

Diante disso, as atuais condições da infraestrutura de transporte e logística do Brasil têm 

impacto significativo na movimentação da produção agrícola. O estudo Transporte & 

Desenvolvimento – Entraves Logísticos ao Escoamento de Soja e Milho, realizado pela 

Confederação Nacional do Transporte (2015a) analisa a logística do agronegócio com foco 

nas cadeias produtivas de soja e milho da perspectiva de transportadores, embarcadores e 

entidades governamentais. A pesquisa aponta uma elevada desproporcionalidade entre os 

volumes de grãos transportados pelo modal rodoviário em relação aos demais, desproporção, 

esta, apresentada na tabela 2.  
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Tabela 2 – Matriz de transporte da soja no Brasil 

Item Brasil 

Participação aproximada do transporte hidroviário (%) 9,0 

Participação aproximada do transporte ferroviário (%) 26,0 

Participação aproximada do transporte rodoviário (%) 65,0 

Distância média ao porto (km) +/-1000 

(fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2015a) 

Em termos de operação, o modal rodoviário se destaca não só no setor do agronegócio. Outro 

estudo da Confederação Nacional dos Transportadores – CNT,  mostra que, sozinho, o modal 

é responsável por quase dois terços da carga movimentada no Brasil, ou seja, desloca cerca de 

485 milhões de toneladas por quilômetro útil, ou TKU. A distribuição da matriz de transportes 

no Brasil está exposta na tabela 3. 

Tabela 3 – Matriz de Transportes no Brasil 

Modal  Milhões (TKU) Participação 

Rodoviário 485.625 61,1% 

Ferroviário 164.809 20,7% 

Aquaviário 108.000 13,6% 

Dutoviário 33.300 4,2% 

Aéreo 3.169 0,4% 

TOTAL 794.903 100% 

(fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2015b) 

No que se refere a transporte ferroviário, a falta de investimentos levou a uma diminuição de 

19% de extensão da malha que nos anos 50 possuía 37.000 quilômetros, porém, hoje, conta 

com cerca de 30.000 quilômetros em operação, predominantemente por meio do setor 

privado, na forma de concessões. Entrementes, mesmo com a diminuição da malha, houve um 

aumento no volume de cargas transportado, entre os anos de 1997 e 2010, de pelo menos 56% 

(CUNHA FILHO, 2014). É observável ,na tabela 3, que, mesmo com um aumento de volume 

de carga transportado, no total, representa  somente 20% da movimentação de carga no Brasil. 

Outro empecilho para o sistema ferroviário são as diferenças de bitola que, exemplificam 
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Senna e Michel (2006), impossibilitam uma composição de transitar de norte a sul no Brasil, 

configurando uma ineficiência sistêmica. 

Os demais modais são ainda menos representativos, devido a fatores como carência de 

investimentos e expansão de vias navegáveis, como é o caso do transporte aquaviário. Os 

modais aéreo e dutoviário não somam juntos 5% do volume de carga transportado no país por 

motivos de elevado custo de implementação (CUNHA FILHO, 2014). 

3.4 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE CARGA 

Os principais componentes, segundo Alano (2003), atuantes no sistema rodoviário de carga 

seriam, embarcador, destinatário, transportador, governo e público. Cada um desempenhando 

funções características que combinadas, compõe o sistema.  

O mesmo autor caracteriza, tanto o embarcador quanto o destinatário como partes interessadas 

em movimentar algum tipo de carga no espaço e em um tempo limitado. O responsável por 

arcar com os custos dessa movimentação será definido pelas partes em comum acordo. O 

transportador será o responsável por essa movimentação, e o fará mediante remuneração 

adequada. Essencialmente, ainda segundo o autor, no Brasil, o transportador pode se 

enquadrar dentro de uma das quatro categorias: 

a) empresa de transporte, que prestam serviço a terceiros; 

b) empresa de carga própria, que utilizam a frota própria para atividade 

complementares; 

c) transportador individual, que utiliza veículo próprio para transporte de carga 

própria; 

d) carreteiro ou autônomo, que trabalham mediante contratação de terceiros. 

 

Por sua vez, o governo tem interesse em conservar o setor de transportes em níveis estáveis de 

operação, visando sempre o crescimento econômico, fato que, teoricamente, leva  o 

transportador a ofertar preços competitivos e ao mesmo tempo lucrativos. Não atuando 

diretamente, mas sendo responsável pela existência do sistema, está o público, que ao se 

manter consumindo bens, determina a demanda por transporte (ALANO, 2003). 
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3.5 SITUAÇÃO ATUAL 

Como foi visto,  a opção pelo modal rodoviário, no que se refere ao transporte de carga, é um 

fenômeno que ganhou força nos anos 50, calcado na expansão da indústria automobilística, 

surgimento da indústria petrolífera no Brasil e nos grandes investimentos recebidos pelo setor 

em detrimento dos demais modais. Porém, tal volume de investimentos desequilibrou a matriz 

de transportes nacional. Além disso, não garantiu um desenvolvimento sustentável do setor 

rodoviário, afinal, inúmeros são os problemas que diminuem a eficiência do mesmo 

(GOMES, 2006). 

Também conforme visto anteriormente, de toda a carga transportada no Brasil, mais de 60% é 

via rodoviária. Entretanto, não tão relevante assim é a quantidade de rodovias pavimentadas 

pelas quais são transportadas as carga. De acordo com a Confederação Nacional dos 

Transportes (2015b) em março de 2015 foram contabilizados 1.720.643,2 quilômetros de 

rodovias no Brasil e um levantamento do Sistema Nacional de Viação (2015) para o ano de 

2015, como exposto na figura 3, aponta que apenas 12% dessas rodovias são pavimentadas. É 

observável também, que para uma pequena parcela do restante, há planejamento para 

pavimentação de apenas 9%. A desproporção e precariedade do sistema rodoviário brasileiro 

é posta por Macohin (2001, p. 71) da seguinte forma: “[...] o Brasil é um país rodoviário sem 

rodovias, [...]”. 

Figura 2 – Parcela de rodovias pavimentadas no Brasil 

 

(fonte: SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO, 2015) 

A Confederação Nacional dos Transportes (2015c) realizou um estudo que engloba grande 

parte do que tange ao assunto de rodovias no país. Tal estudo apresenta dados que reforçam 
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ainda mais a ideia de precariedade nas rodovias brasileiras afirmando que, dos 12% das 

rodovias pavimentadas, em geral, 52% pode ser considerado em bom ou ótimo estado. Infere-

se disso, então, que apenas 6% das rodovias brasileiras estão em bom estado. A distribuição 

da classificação qualitativa do estudo se encontra disposta na figura 4. 

Figura 3 – Classificação do pavimento das rodovias brasileiras 

 

(fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES, 2015c) 

Outra evidência da precariedade das rodovias brasileiras pode ser observada no gráfico que 

expõe a nota da qualidade das rodovias e a posição do país no ranking mundial apresentado na 

figura 4. É razoável que se leve em consideração as proporções continentais do Brasil, porém 

o fato não justifica a péssima nota e colocação do Brasil, principalmente quando se observa 

que está atrás de vizinhos sul americanos de economias mais enxutas. As notas vão de 0 a 5. 

Figura 4 – Ranking de qualidade das rodovias dos países da América do Sul (2015) 

 

(fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES, 2015c) 
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Quanto aos usuários dessas rodovias, os dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(2015a), indicam, para o mês de março de 2015, as quantidades apresentadas na tabela 4 de 

veículos de carga trafegando nas rodovias nacionais. 

Tabela 4 – Veículos de carga registrados junto a ANTT 

Tipo de veículo Autônomo Empresa Cooperativa TOTAL 

Caminhão leve (2,5T a 7,99T) 150.374 61.980 791 213.145 

Caminhão simples (8T a 29T) 477.733 274.008 3.132 754.873 

Caminhão trator 152.079 332.133 5.830 490.042 

Caminhão Trator especial 1.044 2.857 80 3.981 

Caminhonete/Furgão (1,5T a 3,49T) 71.420 32.844 266 104.530 

Reboque 12.483 31.481 233 44.197 

Semi-reboque 129.695 470.802 6.982 607.479 

Semi-reboque com 5ª roda/bitrem 475 2.040 82 2.597 

Semi-reboque especial 278 1.398 40 1.716 

Utilitário leve (0,5T a 1,49T) 30.458 13.844 137 44.439 

Veículo operacional de apoio 2.054 2.773 22 4.849 

TOTAL 1.028.093 1.226.160 17.595 2.271.848 

(fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, 2015a) 

Apesar do papel de integrador de economias do sistema rodoviário de carga, o setor vem  

passando, segundo Gomes (2006), por dificuldades que o vulnerabilizam dentro de um 

mercado competitivo. Tais problemas estão relacionados, mas não restritos, a infraestrutura. O 

mesmo autor ainda aponta o preço dos pedágios, problemas de trânsito, qualificação 

profissional insuficiente, burocracia, insegurança viária e sobrecarga tributária como 

obstáculos ao crescimento e desenvolvimento do setor. Além disso, propõe que uma maior 

atenção governamental para integração modal e uma modernização na legislação 

contribuiriam para o crescimento do setor. 

A pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (2015c) complementa que devido a 

importância que o transporte rodoviário apresenta para movimentação de bens e pessoas, são 

necessários investimentos contínuos para que seja assegurada a manutenção, recuperação e 

ampliação da malha rodoviária nacional. Para tanto, é fundamental que hajam ferramentas 

para monitoramento dos pontos sensíveis a vulnerabilidades.  
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3.6 ATUAÇÃO PÚBLICA E INVESTIMENTOS NO SETOR 

É algo fundamental que, para um país de proporções continentais como o Brasil haja 

investimento em autoestradas. Como essa foi adotada como matriz predominante, os 

investimentos no setor contribuiriam para uma integração nacional, acentuar a mobilidade 

populacional e de capital, além de garantir a segurança das pessoas e do transporte. 

Entretanto, o Brasil, como viu-se, não possui uma cobertura de autoestradas nem remotamente 

próxima da necessária e tampouco mobiliza esforços em ritmo suficiente para a mudança do 

cenário. (MARTINS ET AL, 2013) 

É consenso que o Brasil carece de uma melhor infraestrutura em diversos setores, de tal forma 

que o governo federal e os estados vem buscando formas de facilitar projetos. Tal medida é 

importante para tranquilizar investidores sobre os riscos do setor público, volatilidade cambial 

e estruturas legais e regulatórias (SENNA; MICHEL, 2006).  

As deficiências do setor rodoviário, em termos de qualidade, densidade e capacidade de 

volume de tráfego, representam entraves a eficiência econômica nacional. Além da baixa 

densidade de rodovias pavimentadas e duplicadas no território nacional, a malha rodoviária 

existente apresenta graves problemas. Para solução desses entraves são necessários o 

fortalecimento e a ampliação dos investimentos nas rodovias do país, tanto em recuperação da 

malha existente quanto na construção de novas rodovias pavimentadas que proporcionem 

rotas alternativas aos usuários. Nesse sentido é importante dar agilidade a programas de 

exploração de rodovias na forma de concessão (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRANSPORTES, 2015a). 

A Confederação Nacional do Transporte (2014b) em seu Plano CNT de Transporte e 

Logística de 2014, conforme tabela 5, aponta investimentos necessários estimados em 

R$293,88 bilhões em intervenções rodoviárias nas esferas federais e estaduais. Tal valor é 

composto por investimentos na adequação, duplicação, construção, recuperação e 

pavimentação de rodovias, pois, por se tratar de um sistema, sua plena eficiência depende da 

eliminação de todos os entraves. 
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Tabela 5 – Investimentos necessários em infraestrutura rodoviária no Brasil 

Tipo de Intervenção Nº de projetos Investimento (R$ bilhões) 

Adequação de Rodovia 187 10,17 

Duplicação de Rodovia 74 137,13 

Construção de Rodovia 175 48,25 

Recuperação do Pavimento da Rodovia 85 47,33 

Pavimentação da Rodovia 97 51,00 

Total 618 293,88 

 (fonte: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, 2014b)  

Entretanto, apesar do montante nada modesto necessário em investimentos, o Brasil não vem 

fazendo investimentos nem perto dos necessários para sanar suas deficiências de 

infraestrutura. A figura 4 mostra como são pequenos os investimentos (em termos de 

porcentagem do PIB) no Brasil e baliza com valores para países desenvolvidos, que apesar de 

terem a malha rodoviária em condições muito mais bem conservada, apresenta níveis de 

investimentos significativamente maiores, além de valores de PIB maiores. Há de se 

esclarecer que o valor em bilhões de reais está apresentado convertido para valores da época.   

Figura 5 - Investimentos em rodovias e autoestradas (% do PIB) 

(fonte: MARTINS ET AL, 2013) 

 

Outro fator de peso na motivação para tais melhorias são as condições de trabalho de 

motoristas transportadores de carga e passageiros. Visando tronar essas condições mais 

seguras, é essencial a implantação de pontos de apoio ao longo das rodovias, dotadas de uma 

estrutura que permita ao trabalhador descansar a fazer as paradas regulamentada. Mas, além 
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de fornecer infraestrutura adequada e estrutura condicionante ao bem estar do trabalhador, 

outro investimento deve ser feito para garantir uma adequada oferta de serviço de transporte: 

investimento em veículos novos e mais modernos. Nesse sentido, há programas de 

desenvolvimento de ações por parte de própria Confederação Nacional do Transportes em 

conjunto com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transpote e por meio do Plano Nacional de Renovação de Frota de Caminhões desde o ano de 

2009 que facilita o financiamento de caminhões novos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS TRANSPORTES, 2015a). 

Parte importante do fomento ao desenvolvimento da infraestrutura é o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC, do governo federal, que atua, desde 2007 com intuito de 

estimular o crescimento econômico brasileiro através de investimentos em infraestrutura com 

verbas garantidas pelo Orçamento Geral da União. Em alinhamento com os principais 

representantes do setor de transportes, as obras selecionadas para execução visam o 

destravamento do sistema logístico nacional.  Contudo, apesar do empenho e das intenções 

positivas em relação ao sistema rodoviário do governo, 70% das obras previstas para o 

período de 2007-1010 foram concluídas, ao passo que as demais ou não iniciaram, ou 

apresentavam atrasos significativos em seu andamento (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS TRANSPORTES, 2015a). 

O mesmo desempenho insatisfatório foi obtido pela segunda fase do programa, o PAC 2, que, 

ao iniciar em 2011, incorporou os projetos inacabados da fase anterior, além de novos 

projetos. Fica palpável a não obtenção dos resultados esperados quando se considera a 

quantidade de obras inacabadas tanto da primeira quanto da segunda fase do Programa. Outro 

exemplo da ineficiência do programa são as demoras para conclusões de obras em andamento, 

algumas com previsão de finalização para o ano de 2009, mas que não se encontravam 

prontas em 2014 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES, 2015a). 

Quanto a saúde do mercado transportador de carga, é necessário agir de forma a garantir 

algumas proteções a usuários, prestadores de serviço e até mesmo clientes finais. Como 

exemplo, é necessário proteger os interesses: 

a) do usuário quanto a qualidade de oferta de serviço de transporte; 

b) do consumidor final, quanto ao valor de frete praticado; 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Regulação de mercado: impactos da lei 13103/2015 sobre o sistema rodoviário de carga 

33 

c) do usuário, que sempre que possível deve pagar pelo serviço prestado em 

regime de eficiência; 

d) dos usuários quanto a liberdade de escolha da forma de locomoção e dos meios 

de transporte mais adequados as suas necessidades; 

e) de todos, ampliando a competitividade do país no mercado internacional; 

f) do prestador de serviço, reprimindo-se ações que configurem ameaças a 

competição perfeita ou a ordem econômica. 

 

Diante disto, faz-se necessária a existência de órgãos reguladores que possam garantir a 

proteção de tais interesses, como por exemplo os atuantes no Brasil, Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, entre outros 

que serão expostos a seguir. 
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4. REGULAÇÃO DE MERCADO 

O presente capítulo definirá o que é e como funciona a regulação dos transportes no Brasil, 

identificando e descrevendo o papel das agências envolvidas no processo regulatório tendo 

como enfoque o setor rodoviário. A seguir será apresentado como se dá a regulação no Brasil 

e quais as formas nas quais ela pode ocorrer. Além disso, após, será apresentado um pouco do 

ferramental utilizado por órgãos responsáveis para que a regulação seja, de fato, posta em 

prática.  

4.1 REGULAÇÃO DO MERCADO DE TRANSPORTES 

Há, nessa seção, a intenção de, inicialmente, elucidar sobre o significado de regulação. Para 

tanto, é necessário se fazer uma distinção entre os termos regulação e regulamentação, 

comumente confundidos. Após tal definição, serão descritos os agentes responsáveis pela 

regulação de transporte no Brasil, como ocorre e qual o ferramental que operacionaliza a 

regulação. 

4.1.1 Definição 

Regular tem o sentido estrito de estabelecer regras não levando em consideração quem as dite, 

seja o poder Legislativo ou o poder Executivo, mesmo que por meios de Administração direta 

ou agentes de Administração indireta. Possui um maior espectro que abrange, inclusive, o 

sentido de regulamentação. Por sua vez, regulamentação, também significa estabelecer regras, 

entretanto, tem como competência exclusiva o Poder Executivo, tendo como único detentor 

de poder de decisão, o chefe do Poder Executivo, dessa forma, não se enquadrando como 

delegável (DI PIETRO, 1999). 

Menos genericamente, regulação de mercado pode ser vista como uma importante ferramenta 

de intervenção na dinâmica de funcionamento de indústrias, afetando sua estrutura e sua 

conduta com o objetivo de alcançar algum desempenho. Dentro desse contexto, existem 

formas de se determinar fatores como forma, escopo, além do estilo da regulação que, são: 
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a) eficiência, ou seja, deve estimular as eficiências produtivas e alocativas sem 

elevar custos de transação; 

b) equidade, ou seja, deve levar em consideração o interesse de todos os 

envolvidos no setor; 

c) praticabilidade, ou seja, o quadro regulatório deve ser exequível, se encaixando 

nas condições da agência regulatório; 

d) transparência, ou seja, deve haver clareza nas transações da regulação, sendo, 

suas ações publicadas e subsidiadas por argumentos técnico e econômicos; 

e) redução do risco regulatório, ou seja, os objetivos e ações da regulação devem 

ser bem definidos (SENNA, 2014). 

4.1.2 Órgãos reguladores e outros 

No mês de junho de 2001, o Senado Federal aprovou e encaminhou para sanção presidencial 

um Projeto de Lei visando uma reestruturação dos órgãos governamentais que comandam o 

setor de transportes no Brasil. Seriam então criadas a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres ANTT e de Transporte Aquaviário, (Antaq), além do Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de Transporte (Conit) e do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes – DNIT (CASTRO, 2001).  

4.1.2.1 Ministério dos Transportes 

O Ministério dos Transportes já teve outras denominações e incumbências ao longo da 

história nacional, porém, hoje, está em seu escopo coordenar e supervisionar as políticas 

nacionais relacionadas a rodovias, ferrovias, marinha mercante, portos e vias navegáveis. 

Também promove o planejamento estratégico  dos meios de transporte no Brasil, definindo 

suas diretrizes e suas prioridades para programas de investimento. No que se refere a 

exploração de infraestrutura e prestação de serviços, é atribuído de aprovar o plano geral de 

outorgas (CASTRO, 2001).  

Os organograma de Ministério dos Transportes pode ser observado na figura 5, a qual também 

apresenta os órgãos e agências sob comando ou supervisão do Ministério. O atual Ministro 

dos Transportes é, desde janeiro de 2015, Antônio Carlos Rodrigues.   
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Figura 6 – Organograma de órgãos sob comando ou supervisão  

do Ministério dos Transportes 

 

(fonte: BRASIL, 2015c)  

4.1.2.2 Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (Conit)  

O Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, ou Conit, é um órgão de 

assessoramento, pertencente a Administração Direta nacional, com atribuição de propor, à 

Presidência da República, políticas nacionais de integração dos diferentes modais de 

transporte de carga e pessoas (CASTRO, 2001). 

Segundo o mesmo autor, o Conselho ainda é responsável por harmonizar as políticas de 

transporte que envolvem estados, distrito federal e municípios e tratar de incumbências que 

lhe forem conferidas. Sua presidência é exercida pelo Ministro dos Transportes. 
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4.1.2.3 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, criado em 5 de junho de 2001 

pela Lei n. 10.233, é um órgão federal brasileiro vinculado ao Ministério dos Transportes. Seu 

surgimento extinguiu o antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2012). 

É o órgão da União competente para exercer as atribuições do Código de Trânsito Brasileiro, 

sendo, nas rodovias federais, responsável pela monitoramento e aplicação de penalidades 

relativas a controle de peso e controle de velocidade dos veículos (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2012). 

Também figura como objetivo do DNIT implantar as políticas formuladas para a 

administração da infraestrutura do Sistema Nacional de Viação – SNV, tendo como escopo a 

operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação 

quando construção de vias e terminais (CASTRO, 2001). 

4.1.2.4 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)  

A Agência nacional de Transportes Terrestres tem por missão fornecer aos usuários, adequada 

prestação de serviços de transporte terrestre. Criada pela Lei n. 10.233 de 5 de junho de 2001, 

visa implementar as políticas formuladas pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas 

de Transportes e pelo Ministério dos Transportes. Acima de tudo, regula e supervisiona todas 

as atividades voltadas a prestação de serviços e exploração da infraestrutura de transportes, as 

quais são de encargo de terceiros. Também é incumbida de garantir que todas as operações 

sejam desempenhadas com eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e 

modicidade nos fretes e tarifas. É do escopo da Agência prezar pela harmonia e preservar o 

interesse público das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias 

para que haja sempre um ambiente de competição perfeita e nenhuma infração à ordem 

econômica (CASTRO, 2001). 

Dentro das modalidades de empresas mencionadas, o (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2012) define: 

a) concessionárias: exploram a infraestrutura de ferrovias, e rodovias; 
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b) permissionárias: não estão associadas a exploração da infraestrutura, mas sim, 

ao transporte coletivo de passageiros por via ferroviária ou rodoviária; 

c) autorizadas: tratam de transporte de passageiros por empresas de turismo e sob 

regime de fretamento, transporte internacional de carga e operações 

multimodais. 

4.2 REGULAÇÃO NO BRASIL 

O Brasil intensificou, a partir da segunda metade dos anos 1990, o processo de reestruturação 

do setor de transportes com o objetivo de aumentar a parcela de participação privada no setor 

e descentralizar a gestão da infraestrutura da esfera federal com aumento das incumbências 

estaduais e municipais. As reformas que se deram, afetaram significativamente a dinâmica da 

indústria de serviços à medida que subtraíram as restrições regulatórias, de propriedade e 

operacionais. Mesmo internacionalmente o cenário era de mudanças nas estratégias de 

operação do setor de transporte, no caso brasileiro, os programas de concessão de rodovias 

avançaram nos níveis federais, estaduais e municipais, atingindo mais de 9000 quilômetros de 

estradas sob comando da iniciativa privada (CASTRO, 2001). 

Com o aumento da participação privada, o mercado de transporte rodoviário passa a adotar  as 

características e estratégias de cada empresa. Tais características o tornam um alvo natural da 

intervenção governamental, seja por meio de propriedade e operação direta, ou mediante a 

regulação da atividade privada no setor. Tal regulação é voltada para mercados com 

características monopolísticas em que há um controle sobre a estrutura de propriedade, acesso 

de novas empresas ao setor, condicionamento de preços e, além disso, num aspecto mais 

amplo, de atenuação de falhas de mercado. O efeito disso é a não garantia de que as forças de 

mercado atuem e, dessa forma, interesses individuais passem a coordenar a entrada e saída de 

ofertadores de serviço. Assim, a função pública de regulação passa a ter papel ainda mais 

importante ao incorporar a tarefa de monitorar a dinâmica do mercado de transportes 

(CASTRO, 2001). 

O conjunto de interesses que se manifestou com a integração vertical de empresas com 

características mais monopolísticas, impôs aos órgãos de regulação um olhar mais criterioso 

acerca do acesso a serviços adequados. A manutenção de uma instância reguladora forte 

independente e transparente era necessária para adequar as condutas empresariais aos 

interesses públicos. Por outro lado, coube a essas mesmas instâncias proporcionar ao setor 
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privado um ambiente estável, afim de atrair recursos capazes de promover a expansão do setor 

(CASTRO, 2001). 

4.3 TEORIAS E FORMAS DE REGULAÇÃO 

Senna e Michel (2006) apontam para o fato de regulação surgir  na forma de consequência da 

existência de demanda e oferta da mesma. Segundo isso, um determinado grupo fará 

demandas ao governo que, por sua vez, vai supri-las através da transferência de riqueza. O 

argumento proposto é fundamentado justamente nesse poder de coerção de transferência de 

riqueza possuído pelo Estado. Essa oferta de regulação pelo governo deve ser feita, via 

instrumentação política, na forma de favores que se apresentam em três configurações 

distintas, seja controlando a entrada de atuantes no mercado, fixando preços ou diretamente, 

através de subsídios. Mesmo a regulação é sensível a incentivo, de tal forma que a 

sensibilidade dos políticos estará atrelada a eleições, influência do beneficiário, interesses 

partidários e favores políticos (STIGLER1, 1971 apud SENNA; MICHEL,2006). 

A regulação na política opera na sombra da lei, em meio a uma complexa interação entre 

fatores como: políticos, servidores públicos, indústria, grupos de interesse, além de, 

obviamente, órgãos reguladores. É uma importante discussão a forma como questões legais se 

mesclam a questões regulatórias. Apesar de autoridade total sobre os sistemas, é um erro ver a 

forma legal como estrutura regulatória, uma vez que o aparato legislatório proporciona apenas 

o suporte prático para a regulação. A lei deve se apresentar apenas como último recurso e os 

mercados regidos de forma livre por mecanismos como negociações, barganhas e ameaças, de 

outra forma, caracterizar-se-ia um regime totalitário (VELJANOVSKI,2 1991 apud SENNA; 

MICHEL, 2006). 

Outro papel importante desempenhado pela regulação é o de indutora a desempenho mais 

eficiente de monopólios naturais. Para exercer tal função, Senna e Michel (2006) destacam os 

seguintes tipos formulados: 

                                                           
1 STIGLER, G. J. The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science 

2. Autumn. p. 35-58. 

2 VELJANOVSKI, C. Regulators and the Market: an assessment of the growth of regulation in the UK. 

Institute os Economic Affairs, UK 
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a) regulação por taxa de retorno: forma mais comumente usada, permite que a 

firma tenha um retorno justo e razoável sobre o capital investido; 

b) regulação por retorno no produto: permite a firma auferir uma taxa de retorno 

especificada para cada unidade de produto vendida; 

c) regulação por retorno nas vendas: permite a firma obter um nível de lucro na 

receita e depende de fatores de demanda inelástica; 

d) regulação por retorno nos custos: bastante parecida com a regulação por retorno 

nas vendas, porém, exceto que por critérios de demanda elástica.  

4.4 FERRAMENTAS DE REGULAÇÃO 

A regulação, apesar de constituir uma solução para mercados monopolistas, apresenta alguns 

problemas de origem contratuais destacados por Guash e Spiller (19993 apud SENNA; 

MICHEL, 2006): 

a) problemas entre as firmas e os governos, que distorcem os incentivos para 

investimentos; 

b) problemas entre as firmas e seus clientes (usuários) que resultam no exercício 

do poder de mercado pelas firmas; 

c) problemas entre governo e grupos de interesse, que tentam distorcer os preços 

objetivando redistribuir a renda (subsídios cruzados).  

 

As ferramentas apresentadas para que sejam mitigados os efeitos desses problemas são 

compostas por quatro tipos principais: legislação específica, decretos presidenciais, contratos 

e procedimentos administrativos. De um ponto de vista teórico e prático, Senna e Michel 

(2006) expandem o arcabouço de alternativas para tornar o processo regulatório mais 

eficiente. Os autores explicam que apesar de legislações e instituições serem de extrema 

importância em projetos de estrutura regulatória, algumas pré condições devem ser 

observadas para elevar as chances de sucesso, sendo elas: credibilidade regulatória, uso de 

práticas competitivas, existência de limites para o poder do regulador e do governo, além de 

uma legislação que penalize práticas não competitivas sob responsabilidade de profissionais 

capacitados (GUASH; SPILLER, 19994 apud SENNA; MICHEL, 2006). 

                                                           
3 GUASCH, J. L.; SPILLER, P. Managing the Regulatory Process: Design, Concepts, Issues, and the Latin 

America and Caribbean Story. World bank Latin American and Caribbean Studies – Viewpoints. Washington, 

D.C. 1999. 

4 opus citatua. 
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Regulação, ainda segundo os mesmos autores, é um jogo em que conflitos e estratégias são 

peças que interagem entre si, e que fatores como credibilidade da estrutura regulatória, 

extensão da regulação, o papel de autoridades ministeriais e de secretarias e o fato de que a 

estrutura regulatória deve estar alinhada com a estrutura legal do país não podem ser 

ignorados. A falta de conhecimento por todas as partes envolvidas dos limites e incumbências 

do papel a ser desempenhado pela agência regulatória constitui um grande problema para o 

sistema como um todo (SENNA; MICHEL, 2006). 

A ferramenta sobre a qual o presente trabalho pretende abordar é a legislação, mais 

especificamente, a Lei 13.103, de 2 de março de 2015, que será mais detalhadamente 

abordada no próximo capítulo. A Lei criada tem como intuito indireto ajudar a reduzir os 

efeitos dos três problemas mencionados anteriormente. Os atritos entre firma e governo, 

clientes e firma e governo e grupos de interesse, neste caso, têm origem comum no fato de 

que as empresas transportadoras sentem-se prejudicadas devido à redução do valor do serviço 

de transporte causado por um desequilíbrio entre oferta e demanda de tal serviço.  
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5. SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO 

A nova leia aborda uma série de aspectos referentes ao exercício da profissão de motorista 

transportador de carga e também flexibiliza alguns. O presente capítulo tratará de expor de 

uma forma geral do que trata o escopo da Lei dos Caminhoneiros e destacar quais tópicos tem 

uma representatividade mais acentuada dentro do sistema rodoviário de carga para então 

serem aprofundados ao longo dos próximos capítulos. 

5.1 A LEI 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015 

A lei sancionada no dia 2 de Março de 2015, dispõe, conforme caput da mesma, sobre o 

exercício da profissão de motorista, alterando as Consolidações das Leis do Trabalho – CLT 

(explicitas no Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943) a as Leis nº 9.503/1997 e nº 

11.442/2007 que tratam do Código de Trânsito Brasileiro e de empresas e transportadores 

autônomos de carga, respectivamente. As alterações disciplinam mais objetivamente a 

profissão de motorista estabelecendo critérios para jornada de trabalho e tempo de direção, 

além de dar outras providências (BRASIL, 2015a). 

Ao tratar da profissão de motoristas, a Lei refere-se aos condutores de veículos automotores, 

cuja condução requer formação profissional. Configuram-se motoristas profissionais então, os 

dotados de atual Carteira Nacional de Habilitação com categoria “D” e “E”, e que exerçam 

atividades de transporte de passageiros e de cargas, mesmo que não seja esta a atividade 

preponderante da empresa contratante ou empregadora do profissional (BRASIL, 2015a).  

Em seu corpo, a Lei concede a estes motoristas direitos a serem observados, dentre os quais  

os mais relevantes são: 

a)  acesso a gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, 

preferencialmente mediante cursos técnicos previstos no Código de Trânsito 

Brasileiro; 

b)  contar com amparo do Sistema Único de Saúde para atendimento em relação 

às eventuais enfermidades acometidas; 

c)  prestação de serviços de medicina ocupacional fornecido por entes públicos ou 

provados 
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d)  não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente de 

ações de terceiro, ressalvado o dolo ou a disídia do motorista, caso 

comprovada; 

e)  ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna; 

f)  ter seguro custeado pelo empregador, no valor mínimo de 10 vezes o piso 

salarial de sua categoria, ou valor superior acordado entre as partes.(BRASIL, 

2015a). 

 

Entre as alterações que faz, referentes ao tempo de direção, a Lei passa a definir de forma 

mais abrangente o conceito de tempo de viagem, tratando-o como o curso entre a origem e o 

destino, ou seja, a lei agora esclarece que também é considerado viagem o percurso do veículo 

sem carga. Além disso, no que se refere a jornada de trabalho, a Lei trata dos novos limites de 

tempo de viagem e descanso diário obrigatório. O limite de tempo de direção ininterrupta fica 

estabelecida em no máximo 5 horas e 30 minutos, portanto a cada 6 horas de viagem, 30 

minutos devem ser de descanso. Também deve ser observado um descanso diário (dentro de 

um período de 24 horas) de 11 horas, sendo as primeiras 8 não passiveis de fracionamento e 

as restantes podendo coincidir com os intervalos de 30 minutos. Quanto aos locais para o 

descanso a lei estabelece as seguintes possibilidades: 

a) rodoviárias; 

b) pontos de parada e de apoio; 

c) alojamentos, hotéis ou pousadas; 

d) refeitórios das empresas ou de terceiros; 

e) postos de combustível (BRASIL, 2015a). 

 

Tais pontos de parada para descanso são pontos que dependem de regulamentação posterior 

visto que os locais estão sob observância do Ministério do Trabalho e Emprego que fixará 

condições de infraestrutura a serem observadas. Os custos de parada em locais em regime de 

exploração econômica (sob fiscalização do DNIT e ANTT) serão de responsabilidade do 

transportador. A Lei também determina que o poder público deverá adotar medidas, em até 5 

anos a contar da vigência da Lei, para ampliar a disponibilidade de locais para descanso 

(BRASIL, 2015a). 

A nova Lei dos Caminhoneiros traz novidades no âmbito de auferir o consumo de substâncias 

psicoativas (em um período de 90 dias) pelos motoristas através de exames toxicológicos. Os 

exames passarão a ter caráter obrigatório a partir de 01 de junho de 2015 e terão periodicidade 
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vinculada a renovação da Carteira Nacional de Habilitação das categorias C, D e E. No caso 

de resultado positivo para consumo de substâncias psicoativas, haverá direito de contraprova e 

recurso administrativo regulamentados pelo Conatran. Em caso se reprovação no exame, o 

profissional terá o direito de dirigir suspenso por três meses e poderá ter a habilitação cassada. 

Os resultados somente serão divulgados para o interessado e não poderão ser usados para 

outros fins (BRASIL, 2015a). 

Fica instituída, pela nova Lei, a figura do Transportador Autônomo de Carga Auxiliar como 

aquele que usa o veículo, mediante cessão, de outro transportador, em regime de colaboração, 

sem necessidade de vínculo de emprego (BRASIL, 2015a). Este é um dispositivo da nova lei 

que reconhece legalmente uma situação muito usual, na qual um transportador autônomo de 

cargas regularmente inscrito na ANTT cede seu veículo a outro motorista profissional, 

mediante acerto particular entre eles. 

O pagamento do frete ao Transportado Autônomo de Cargas passa a ter possibilidade de ser 

efetuado em qualquer instituição integrante do sistema financeiro nacional, ou seja, não só em 

bancos, mas também em cooperativas de crédito e similares, poupança ou outros meios, desde 

que regulamentados pela ANTT. Há de se ressaltar que a forma do pagamento fica a critério 

do prestador de serviço (BRASIL, 2015a). 

Os veículos transportadores de carga contam, segundo a Nova Lei, com uma tolerância maior 

nos limites de peso bruto transmitido por eixo a superfície. A alteração eleva para 10% do 

peso bruto o permitido a se transmitir por eixo (BRASIL, 2015a).Ficam isentos de pagamento 

de pedágio os eixos suspensos de caminhões trafegando vazios, no texto da lei há referência 

de posterior regulamentação para a determinação de vacuidade do veículo (BRASIL, 2015a). 

O prazo para carga e descarga de veículos transportadores fica  instituído em 5 horas, 

contadas a partir da chegada do veículo ao endereço destino. Caso excedido esse tempo 

limite, se faz necessária a remuneração ao transportador pela demora. A importância 

equivalente a R$1,38 por tonelada por hora considerada a capacidade total do veículo deverá 

ser paga ao transportador, desde que este apresente documentação hábil a comprovar a hora 

de chegada no local. Tal remuneração será atualizada anualmente pelo INPC/IBGE (BRASIL, 

2015a). 
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Também é parte do escopo da Nova Lei que as multas e pontuações aplicadas por excesso de 

peso aplicadas até a data de 17 de abril de 2013, ou seja, dois anos anteriores a sua entrada em 

vigor, sejam canceladas e convertidas em advertências. A restituição de valores já pagos pelas 

penalidades deve ser solicitada por escrito junto ao órgão responsável pelo recolhimento 

(BRASIL, 2015a). 

A referida Lei também instituiu o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte de 

Cargas Nacional – PROCARGAS, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento da 

atividade transportadora terrestre nacional de cargas. O programa tem por finalidade o 

desenvolvimento de ações visando à melhoria do ambiente de trabalho no setor de transporte 

de carga, especialmente relacionados a medicina ocupacional para o trabalhador. A 

implementação de tal Programa depende plenamente de regulamentação por parte de 

autoridades competentes (BRASIL, 2015a). 

Em virtude da complexidade e variedade de matérias tratadas na nova Lei, ficam 

estabelecidas diferentes regras relativas ao início da aplicabilidade dos efeitos da Lei 

publicada no Diário Oficial da União em 3 de março de 2015. Portanto para situações em que 

não há previsão específica de início de vigência, a Lei passa a vigorar e ser observada em 14 

de abril de 2015, ou seja, 45 dias após sua publicação. O período de carência de 45 dias 

também é previsto para as legislações revogadas na nova Lei, assim, estes continuam vigentes 

também até 14 de abril de 2015. Além disso, conforme visto, outros dispositivos da nova Lei 

dependerão de novas regulamentações, dessa forma, ficarão aguardando por ações de 

competências administrativas de autoridades mencionadas no texto (BRASIL, 2015a). 

5.2 ITENS CRÍTICOS 

A Nova Lei objetiva, principalmente a regulação da profissão de motorista transportador 

conforme exposto no item, anterior. Porém há aspectos que não necessariamente tratam da 

profissão do motorista em si mas que, por sua vez, tem efeito bastante relevante sobre o 

Sistema Rodoviário de Carga. Tais itens, apesar de eventualmente breves no texto da Lei, 

possuem um alcance maior e mais profundo dentro do sistema rodoviário de carga seja 

alterando a condição da infraestrutura disponível, alterando o equilíbrio de contratos de 

concessão de rodovias, ou contribuindo de forma indireta para a alteração dos preços 

praticados no mercado de TRC. 
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Os motivos para escolha de tais itens é que possuem um caráter mais amplo do que o proposto 

pela Lei. Os efeitos de tais alterações, vão além de meramente regular a profissão de motorista 

e acabam surtindo efeitos sobre todos os outros usuários do Sistema Rodoviário de Carga. 

Assuntos que, apesar da igual relevância como por exemplo, as questões do descanso, jornada 

de trabalho e intervalos, serão deixados de lado no presente trabalho devido a terem um viés 

trabalhista e se afastarem da alçada proposta que, conforme exposto nas delimitações, 

analisará a lei tendo em vista a óptica da Engenharia Civil.  

Portanto, dentre os aspectos mais relevantes que serão abordados mais detalhadamente a 

seguir estão: 

a) aumento do limite de peso bruto transmitido por eixo ao pavimento; 

b) isenção de pagamento de taxas de pedágio sobre eixos suspensos de caminhões 

vazios; 
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6. A QUESTÃO DO SOBREPESO 

Quando se fala em estado de conservação e condições de rodagem das rodovias, um dos 

assuntos mais emblemáticos a se abordar é a questão do peso dos veículos que trafegam nas 

vias. Como será demonstrado, os veículos que mais efetivamente causam efeitos nocivos nas 

estruturas dos pavimentos são os transportadores de carga. Dito isso, será feita uma descrição 

sobre a configuração dos pavimentos componentes da maior parte das rodovias brasileiras e, 

então, relacionar-se-á tal informação com o excesso de peso dos veículos usuários e suas 

consequências sobre o pavimento. 

O presente capítulo destina-se, principalmente, a descrever o que foi alterado na legislação 

pela nova Lei dos Caminhoneiros e analisar, guiado por literatura técnica, os possíveis efeitos 

da alteração sobre a qualidade e conservação da malha rodoviária brasileira.  

Cabe ressaltar que o limite de carga adicional passível de ser transportada por eixo concedido 

pela nova legislação será tratado como um sobrepeso sobre a condição anterior. 

6.1 DEFEINIÇÕES  

Inicialmente é necessário definir mais objetivamente o tópico em pauta: o pavimento sobre o 

qual os veículos transportadores rodam. Para tanto, podemos usar a definição proposta por 

Garcia (2010) de que pavimento é “[...] um sistema composto por múltiplas camadas de 

diferentes espessuras, projetadas para suportarem os esforços oriundos do tráfego e as ações 

climáticas.”. Colaborando com uma definição mais abrangente Bernucci el al. (2008) colocam 

que as funções de um pavimento vão além, e devem evitar o desgaste excessivo de pneus, 

conservar níveis aceitáveis de ruído, ter estrutura forte, capacidade de resistir ao fluxo de 

veículo e escoar a água, para dessa forma, melhorar o conforto, segurança e condições de 

rolamento para o usuário. 

Para que os requisitos supracitados sejam atendidos, uma boa estrutura do pavimento é 

fundamental. Deve ser constituída por camadas que consigam distribuir as cargas aplicadas, 
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limitando as tensões e deformações de maneira a garantir um desempenho adequado da via 

(BERNUCCI ET AL, 2008). Tais camadas devem ser compostas por, no mínimo, base e 

revestimento, a figura 6 a seguir apresenta, esquematicamente, a disposição dessas e de outras 

camadas de um pavimento flexível. 

 

Figura 7 - Camadas de um pavimento flexível 

 

(fonte: CNT, 2014a) 

Cada uma das camadas mostradas na figura 6, possuí uma função específica ao oferecer 

proteção para o subleito. O revestimento é a camada superficial e é responsável por absorver 

diretamente as ações do tráfego e melhorar as condições de rolamento, sendo, dessa forma a 

única visível ao usuário. Abaixo do revestimento tem-se a base, cuja finalidade é aliviar as 

tensões no revestimento e distribuí-las às camadas inferiores, Após, vêm as camadas 

complementares que podem ser compostas por sub-base, reforço do subleito ou camada de 

regularização, algumas sendo dispensáveis dependendo da situação, mas todas atuando com 

caráter complementar e utilizadas quando necessárias. Depois, vem o leito que faz a transição 

entre o terreno de fundação e o corpo do pavimento. Por fim, aparece o subleito que é o 

terreno original sobre o qual o pavimento é construído. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS TRANSPORTES, 2014a).  

A transferência dos esforços de uma composição de carga para o pavimento, segundo Medina 

e Motta (2005) ocorre através de suas rodas, assim sendo, a configuração do rodado é de 

extrema importância na análise de resposta dessa estrutura (pavimento) quando submetida a 

tensões. O quadro 1 elenca os veículos rodoviários adotados pelo Departamento Nacional de 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Regulação de mercado: impactos da lei 13103/2015 sobre o sistema rodoviário de carga 

49 

Infraestrutura de Transportes – DNIT – nos estudos de tráfego para o projeto de pavimento, 

sendo, ainda segundo os autores, os dois últimos (juntamente com o eixo traseiro triplo) cada 

vez mais frequentes. 

Quadro 1 – Classificação dos veículos 

 

(fonte: MEDINA; MOTTA, 2005) 

Albano (2005) complementa que ao se dimensionar uma estrutura, também deve-se levar em 

conta seus carregamentos, e no caso do pavimento, tais carregamentos são compostos pelo 

tráfego de veículos. Dado isso, é fundamental que se modele o tráfego de forma a permitir 

uma uniformização quantitativa das informações, visto que existem variadas possibilidades de 

ocorrência do mesmo: diferentes veículos, transportando diferentes cargas e, como visto, 
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utilizando diferentes configurações de eixos e rodados. Devido a essa necessidade de ter 

representado o espectro total do tráfego por um tráfego virtual porém com idêntico efeito 

destrutivo, faz-se o uso do número N, explicado, também, por Albano (2005): 

Definiu-se a partir dos estudos desenvolvidos pela AASHTO Road Test no final dos 

anos 1950, um eixo padrão que é um eixo simples de rodado duplo com carga de 

18.000 lb ou 82 kN (8,2 tf) e 552 kPa (80 psi) de pressão de inflação de pneus. Os 

efeitos destrutivos de cargas quaisquer por eixo sobre o pavimento podem ser 

referidos, comparativamente, ao provocado por um determinado número de 

passagens do eixo padrão. Pode-se relacionar cada tipo de eixo ou conjunto de eixos 

ao eixo padrão através do Fator de Equivalência de Cargas. 

Dessa forma, o tráfego previsto, para um pavimento é definido em função do 

número equivalente de operações do eixo padrão, durante o período de projeto. Esta 

quantidade de passagens do eixo padrão é o tradicional número N. 

Albano (1998) aponta que o fator de equivalência de carga é uma importante ferramenta para 

se quantificar os danos causado por excesso de carga. Em estudos, analisando esse parâmetro, 

registrou-se que seu valor chega a ser 750% maior que o unitário quando aplicado a condições 

mais críticas do pavimento, que seriam a de carga de eixo de 120 kN e a pressão de inflação 

de 620 kP. Dessa maneira, pode-se concluir que o fator que mais prejudica o pavimento é o 

excesso de carga por eixo. 

6.2. LEGISLAÇÕES ANTERIORES 

A primeira iniciativa no sentido de limitar  o peso dos veículos que trafegavam transportando 

cargas no Brasil se deu por motivos de alegação de imprecisão das balanças utilizadas na 

fiscalização e foi no ano de 1985 através da Lei nº 7.408, na qual o artigo primeiro deliberava 

“[...] tolerância máxima de 5% (cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total e peso 

bruto transmitido por eixo à superfície das vias públicas.”. Porém, após, através da Resolução 

n.º 102 de 31 de agosto de 19995, o Contran alterou a tolerância para o excesso de peso por 

eixo de 5% para 7,5%. Essa tolerância foi mantida pela Resolução n.º 104, de 21 de dezembro 

de 19996 que trata, também do peso de veículos transportadores. Afirma Albano (2005), que 

tal alteração se deu devido a uma negociação entre governo federal e caminhoneiros após uma 

                                                           
5BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito. Resolução n. 102, de 31 de agosto de 1999. Dispõe sobre a tolerância 

máxima de peso bruto de veículos. Brasília, 1999. 

6BRASIL. Conselho Nacional de Trânsito. Resolução n. 104, de 21 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a 

tolerância máxima de peso bruto de veículos. Brasília, 1999. 
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paralização nacional no ano de 1999, o autor ainda menciona que não se tem conhecimento de 

dados técnicos que corroborem a alteração. 

6.3 LEGISLAÇÃO NOVA 

No que tange a tolerância de carga transportada por veículos, a Lei 13.103/2015 traz 

alterações que flexibilizam a conjuntura anterior aumentando os limites de carga passíveis de 

ser transportada. Na forma do artigo 16, ela altera a redação do artigo 1º da Lei nº 7.408, de 

25 de novembro de 1985 da seguinte forma: 

Art. 1º - Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de carga e de 

passageiros, a tolerância máxima de: 

I – 5% (cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total; 

II – 10%(dez por cento) sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de 

veículo à superfície das vias públicas.  

 

Sabe-se que posteriormente, no intervalo entre as promulgação das duas legislações, houve 

um acréscimo de tolerância de 5% para 7,5%, devido a Resolução nº102 de 1999 do Contran. 

A nova legislação resumidamente, permite que se carregue uma carga ainda maior por eixo 

nos caminhões. 

6.4. IMPACTOS 

O excesso de carga é um dos grandes contribuintes para o desgaste e degradação precoce de 

pavimentos, sejam eles rígidos ou flexíveis. Inúmeros estudos convergem para essa 

conclusão. 

As já mencionadas Resoluções nº 102/99 e 104/99 do Conselho Nacional de Trânsito 

apresentam flexibilizações desfavoráveis a conservação da malha rodoviária em bom estado. 

A alteração de tolerância de 5% para 7,5% de excesso de carga por eixo pode não parecer 

grande em um primeiro momento, mas investigações feitas pelo LASTRAN (que levam em 

conta o aumento do número N devido ao acréscimo de carga por eixo) revelam que tal 

aumento leva a uma redução de 10% a 15% na vida útil dos pavimentos (ALBANO, 2005). 
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Mesmo a época de suas publicações, foi vigorosamente recomendada a revogação de tais 

resoluções devido a seu caráter prejudicial ao pavimento, porém, seguiram vigentes, e agora, 

novamente aumentadas, também carentes de uma base técnica que aporte a decisão. 

Ressaltando os efeitos do excesso de carga sobre o pavimente, Albano (2005) também conclui 

em estudo próprio, através do Simulador de Tráfego da UFRGS/DAER, que quando a carga 

por eixo simples de rodado duplo de um simulador passa de 100kN para 120kN (aumento de 

20%) em uma espessura de 39,5 cm de pavimento, ocorre redução de 48,3% na vida útil 

prevista para o pavimento. A situação se agrava quando se diminui a espessura do pavimento 

para 23,5 cm, sendo constatada a redução de vida útil prevista na ordem de 67,3%. 

Outro estudo de avaliação do excesso de carga no desempenho, é a fadiga de pavimentos 

flexíveis, feito através do método dos elementos finitos. Chegou-se a conclusões que uma 

sobrecarga de 40% reduz a vida útil do pavimento em até três vezes. O estudo levou em conta 

diferentes valores de rigidez do material e diferentes pressões de inflação dos pneus para obter 

uma relação de diminuição da vida útil do pavimento, a qual chamou de Nf/Nfpadrão. Portanto, 

se essa relação é de 0,33, significa que a vida útil reduziu a um terço de sua expectativa. 

Seguem os resultados do estudo na figura 7: 

Figura 8 - Resultados de estudo feito utilizando o método dos elementos finitos 

 

(fonte: GRANICH et al., 2009) 
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Ainda é possível observar na figura 7, do estudo que, para os valores mais interessantes para a 

presente discussão, que é o aumento 7,5% para 10% de que trata a legislação e considerando a 

variação de 2,5% como sendo uma sobrecarga, a redução da vida útil se encontra na faixa dos 

85% da expectativa, ou seja, com uma redução de 15% na expectativa de vida do pavimento. 

Além das já mencionadas, diversas outras pesquisas como a feita pelo National Research 

Council (1990) no Estados Unidos, concluem sobre a nocividade do excesso de carga 

transportado sobre os pavimentos. Outras pesquisas ainda, como as de Fernandes Jr. (1994), 

mostram os impactos econômicos que a sobrecarga e os fatores de carga acarretam para a 

economia do país. 

Há uma série de problemas relacionados a pavimentos que estão listados e catalogados, cada 

um com características próprias de causa e morfologia. Com exceção de poucos, muitos tem 

sua causa intimamente relacionada com o excesso de carga que trafega sobre ela. O quadro 2 

a seguir aponta esses defeitos, além da denominação usada pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes para identifica-lo. 

Quadro 2 - Defeitos nos pavimentos e normas do DNIT 

 

(fonte: BALBO, 1997, apud ALBANO, 2005) 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Bruno Henrique de Campos. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

54 

Dentre os mencionados, Albano (2005) coloca os desgastes e as panelas, como sendo ambos 

mais facilmente diagnosticáveis e recuperáveis, a um custo relativamente baixo, mas que 

geram incômodos aos usuários. No elenco, há também problemas de defeitos internos, mais 

sérios e causados/agravados pelo tráfego, são de difícil constatação, mais abrangentes em 

termos de efeitos e que afetam a estrutura interna do pavimento. Albano (1998) também 

destaca que os danos internos são extremamente nocivos ao pavimento, pois, não só são de 

difícil observação como também colaboram com o surgimento de outras patologias caso a 

estrutura esteja danificada. O autor ainda explica que o excesso de carga nos veículos faz com 

que problemas ocorram antecipadamente, diminuindo, dessa forma, a vida útil do pavimento, 

e podendo culminar na deterioração do revestimento ou até mesmo da estrutura completa. 

Tanto o trincamento de superfície (figura 8) quanto o afundamento de trilha de roda (figura 9) 

causam irregularidades superficiais, abrem acesso para que a água acesse as camadas 

inferiores da estrutura e permitem o acúmulo de água na superfície, tais defeitos exigem maior 

mobilização de recursos para serem sanados. Todas essas manifestações são acentuadas e 

aceleradas pelo tráfego de veículos com excesso de carga, culminando numa redução efetiva 

da vida útil do pavimento (ALBANO, 2005). 

Figura 9 - Trincamento de superfície 

 

(fonte: DOMINGUES,1993) 
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Figura 10 - Afundamento de trilho de roda 

   

(fonte: DOMINGUES, 1993) 

Apesar de o tráfego de veículos transportando carga em excesso ser um grande contribuinte 

para a deterioração precoce do pavimento, há de se mencionar que, em menor escala, outros 

fatores também são colaboradores nesse sentido, por exemplo: 

a) adequação das espessuras das diversas camadas estruturais do pavimento; 

b) qualidade dos materiais utilizados na construção; 

c) adoção de procedimentos inadequados na construção; 

d) manutenção da rodovia;  

e) materiais constituintes das camadas inferiores; 

f) condições climáticas, como variações de temperatura, atividade pluviométrica, 

umidade relativa do ar. (ALBANO, 2005) 

 

O Brasil, conforme demonstrado, se encontra enfrentando problemas relacionados a estrutura 

dos pavimentos. Devido a não atendimento de exigências técnicas de capacidade de suporte e 

de qualidade dos materiais empregados para camada de revestimento, o processo de 

deformação e degradação é acelerado resultando em maiores custos com manutenção 

corretiva desses pavimentos. A manutenção periódica (e preventiva) é um requisito 

fundamental para se manter um bom estado de conservação, o que incide em menos gastos 

com operação, manutenção de veículos, consumo de combustível e de pneus 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES, 2014a). 
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Dentre os efeitos causados pelo pavimento danificado, mal conservado ou apresentando as 

irregularidades mencionadas está a diminuição da velocidade capaz de ser desenvolvida na 

pista. Quando as condições da pista estão perfeitas e sem presença de desgastes, sem 

dificuldade os veículos conseguem desenvolver a velocidade regulamentada. Por outro lado, 

quando o pavimento apresenta inúmeras irregularidades, os veículos sofrem um desgaste 

maior para atingir as velocidades regulamentadas gerando, dessa forma, prejuízos adicionais 

ao longo do percurso. Alguns defeitos podem vir a obrigar uma redução de velocidade por 

parte do motorista para evitar acidentes (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRANSPORTES, 2014a).  

A conservação do pavimento, além de relacionada aos custos operacionais e velocidade 

desenvolvida sobre o pavimento, está também ligada ao risco de ocorrência de acidentes. Há 

porém imperfeições nas vias como depressões, recalques e buracos aumentam 

consideravelmente a chance de perda de aderência entre pneus e pavimento, 

consequentemente dificultam manter o controle do veículo na trajetória desejada, podendo, 

assim, causar acidentes. Com base nesses aspectos, constitui-se um desafio de engenharia 

executar pavimentos que cumpram com todas as demandas estruturais e funcionais exigidas. 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES, 2014a). 

Fernandes Jr. et al (1995) apontam que há certas vantagens financeiras e produtivas imediatas 

ao transportador que anda sobrecarregado, em contrapartida, a deterioração dos pavimentos se 

agrava e os custos de operação crescem. Tais custos operacionais, os que se devem a 

sobrecarga, consomem parte, senão todos, os lucros obtidos com a cobrança do peso extra 

transportado. Outro fator que impera nesse sentido é que, devido a competição do mercado o 

peso extra transportado pode ser usado como uma vantagem competitiva, caso não seja 

necessário, são simplesmente repassados ao valor do frete. Ou seja, a sobrecarga pode ser 

utilizada pelo transportador de duas maneiras: ou para obter a vantagem competitiva de 

reduzir o preço por unidade de peso transportada e eventualmente ficar à frente dos 

concorrentes, ou simplesmente cobrar pelo excesso transportado, aumentando os lucros. Há 

de se reforçar que é ilusória a ideia de que esse aumento de receita é um valor liquido 

faturado, pois a haverá uma contrapartida, que será invariavelmente cobrada pela falta de 

conservação das estradas, seja na reposição de peças danificadas, nas trocas de pneus, no 

tempo maior de viagem devido à redução de velocidade, entre outros. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Regulação de mercado: impactos da lei 13103/2015 sobre o sistema rodoviário de carga 

57 

Essa compensação de se trafegar com excesso de carga, mostra Albano (2005) em um estudo 

qualitativo de opinião de pessoas relacionadas ao setor transportador de carga, pode ser mal 

interpretada. Dentre motoristas, técnicos e empresários, 67,5%, 64,8%, 62,5%, 

respectivamente, acreditam que não haja ou seja muito pequena a compensação de trafegar 

sobrecarregado. Apesar da maioria entender essa relação como pouco ou não vantajosa, ainda 

há uma minoria resistente que acredita estar ganhando ao trafegar sobrecarregada. O fato leva 

a considerar se não seria prudente reforçar a divulgação no sentido de apontar os fatos acerca 

das nocividades ao pavimento e dos baixos retornos ao se trafegar transportando cargas acima 

do limite. 

Apesar de todos os pontos negativos acerca de se trafegar sobrecarregado, algo que pode ser 

considerado favorável ao aumento dos limites de carga, é que além de supostamente 

proporcionar um aumento de rentabilidade e produtividade ao transportador, possibilitaria 

uma redução de consumo de energia por unidade de carga transportada. Um menor consumo 

de combustíveis consequentemente acarretaria em um menor nível de emissão de poluentes na 

atmosfera, contribuindo, dessa forma, com uma melhora na qualidade do ar. Isso tudo devido 

a menor quantidade de veículos pesados que seriam necessários trafegando nas rodovias. 

(GÖKTAN; MITSCHKET7, 1995, apud ALBANO, 2005). 

Segundo Albano (2005) as limitações e controle de peso de veículos no Brasil são pouco 

fiscalizadas, primordialmente por falta de incentivo do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – o DNIT – e também por uma carência de uma cultura de 

preservação do patrimônio rodoviário pelos Departamento de Estradas de Rodagem – os 

DER’s – Entretanto, essa postura vêm mudando gradualmente ao longo da última década, 

tanto o DNIT, quanto os DER’s têm tomado medidas no sentido de preservar a malha viária e 

de melhor aproveitar recursos públicos para aumentar a incidência de ações relativas a 

pesagem e controle de cargas. 

Outra constatação do trabalho de Albano (2005) é a do aumento do tráfego de veículos 

diariamente nas rodovias ao se aumentar a fiscalização por pesagem, o aumento pode chega 

na casa dos 4,1%. No mesmo estudo, o autor ainda relaciona o controle de pesagem com a 

durabilidade prevista  para  o  pavimento  e  constata  que  há  uma  redução  de  23%  da  vida  

                                                           
7 GÖTKAN, A.; MITSCHKE, M. Road damage caused by heavy duty vehicles. Journal of Vehicle Design. 

v.16, n.1 p. 54-70, 1995 
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útil prevista quando não há controle por pesagem. Dessa maneira, fica visível o efeito positivo 

que a fiscalização traz para a durabilidade dos pavimento, reduzindo, assim, uma série de 

custos decorrentes de sua degradação precoce. 

Granich el al. (2009) propõe que para que os pavimentos permaneçam em boas condições de 

tráfego, são necessários, além de um bom projeto estrutural, que hajam, ao longo do tempo, 

intervenções corretivas, mitigando, dessa forma, a deterioração precoce dos pavimentos. Foi 

demonstrado que o excesso de carga transportado por eixo tem participação extremamente 

representativa no sentido de contribuir contra a vida útil dos pavimentos. Entretanto, sem uma 

discussão mais imparcial entre questões técnicas e econômicas envolvendo custos de 

manutenção e adaptações na rede rodoviária, o assunto permanecerá estagnado (ALBANO, 

2005). 
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7. A QUESTÃO DO PEDÁGIO 

Mesmo que brevemente, a Lei 13.103/2015 aborda a cobrança de pedágio e impõe que se 

modifique o tipo de cobrança sobre veículos transportadores de carga. Tal fato motiva 

discussões sobre o assunto e uma avaliação dos efeitos dela sobre os pedágios em si e sobre o 

sistema rodoviário de carga. 

Dito isso, o presente capítulo define alguns conceitos referentes a pedágio e faz um apanhado 

acerca de como funciona a estruturação do pedagiamento de uma rodovia, levantando os 

pontos a se ponderar, as vantagens (e para quem) de se pedagiar uma via e quais os fatores 

externos que limitariam a decisão.  

Além disso, apresenta a legislação em vigência até 2 de março de 2015, data de promulgação 

da nova Lei, e quais as alterações propostas pela Lei 13.103/2015. Por fim são discutidos os 

efeitos dessa mudança sobre o sistema rodoviário de cargas e sobre a regulação da cobrança 

dos pedágios. 

7.1. DEFINIÇÕES 

Pedágio é um direito de passagem pago mediante taxa ou tarifa de preço público a uma 

concessionária delegada, para ressarcir os custos relativos a construção e/ou manutenção de 

uma via (LEONETTI, 2004).  

O pedagiamento de rodovias existe desde os tempos antigos. São documentadas como 

pedagiadas estradas antigas, como a que conectavam a Síria a Babilônia, datando de 

aproximadamente 4000 anos atrás, além disso, exemplos similares ocorreram na civilização 

Inca. Portorium, é a palavra a palavra latina associada a rodovias pedagiadas, as quais são 

amplamente utilizadas hoje em dia (SENNA; MICHEL, 2006). 

Já nos tempos modernos, de maneira geral, ainda segundo Senna e Michel (2006), as rodovias 

pedagiadas podem ser classificadas em quatro grupos: 
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a) aliviadoras de congestionamentos: relacionadas a rodovias curtas, usadas para 

desafogar o trânsito em áreas urbanas e conturbadas. Nessa situação, existe a 

concorrência entre trafegar pela rodovia disponível e sobrecarregada ou pela 

nova rodovia. Não são caras para serem construídas quando se leva em conta 

sua renda potencial pois tendem a se localizar em áreas de alta demanda de 

tráfego.  

b) arteriais interurbanas: visam melhorar os acessos a áreas metropolitanas. 

Constituem construções caras por serem mais extensas e de alta capacidade. 

c) rodovias em desenvolvimento: com objetivo principal de desenvolvimento 

econômico, conectam áreas remotas a grandes centros desenvolvidos ou rotas 

principais de transporte. Para que sejam economicamente viáveis, necessitam 

desenvolvimento econômico continuo, visando atrair tráfego. Devido a essa 

característica de viés econômico, tem um caráter mais especulativo em relação 

as demais.  

d) pontes e túneis: com características únicas, são usualmente custas e 

extremamente caras para serem construídas. Atendem alto volume de tráfego e 

pode-se dizer que caracterizam um caso extremo de aliviadoras de 

congestionamento. 

 

A maioria dos desafios para se desenvolver e financiar rodovias pedagiadas é bastante 

parecido aos enfrentados em projetos de infraestrutura: são tipicamente de capital intensivo e 

compartilham riscos de construção, políticos e financeiros. Entretanto, as rodovias pedagiadas 

enfrentam grandes riscos em importantes áreas, como a obtenção de extensos segmentos por 

onde a via passará e todas as adversidades, sejam climáticas ou geológicas, de caráter 

inesperado, que possam surgir e acarretar em aumento de custos financeiros e de prazos. 

Outro fator importante e fundamental a ser levado em conta é a imprevisibilidade do tráfego 

que circulará pela rodovia, consequentemente, nos níveis de renda futuramente atingidos 

(FISHBEIN; BABBAR, 1996). 

Segundo Senna e Michel (2006), há de se fazer alguns questionamentos ao se cogitar a forma 

de pedagiamento de uma rodovia: 

a) sob que circunstâncias deve ocorrer a concessão de rodovias ao setor privado; 

b) que estrutura deve ter essa concessão; 

c) de que forma o governo deve apoiar financeiramente ; 

d) quais seriam os fatores críticos de um acordo de concessão. 

 

Outros questionamentos, reforçando a ideia dos já propostos, levantados por Fishbein e 

Babbar (1996), são críticos no sentido de abrangerem a interação entre um programa de 

concessão de rodovias e a política global de transportes: 
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[...] 

a) Que tipos de rodovia devem ser alvo de pedágios? 

b) é necessária uma lei específica para implementar o programa ou a existente é 

suficiente? 

c) que entidade do governo deve ser autorizada a implementar o programa? 

 

Antes de se escolher por um programa de rodovias privado, as vantagens e desvantagens 

devem ser postas em paralelo com a alternativa de as rodovias permanecerem sob 

financiamento exclusivamente público. Este é um tópico poucas vezes avaliado. Outra 

ponderação que deve ser feita é que, segundo Fishbein e Babbar (1996), o benefício 

econômico do pedágio provém dos fundos oriundos da cobrança dos usuários. Tais fundos são 

usados para, como já dito, dar suporte ao seu desenvolvimento e uso. 

Conforme dito, o benefício econômico da empresa concessionária vem da cobrança dos 

usuários. Para tanto é necessário se  chegar a  um valor de tarifa base a ser cobrada, que leva 

em conta uma tarifa quilométrica e o comprimento (em km) do trecho concedido. Os estudos 

para se chegar a uma definição para a estruturação de tarifa quilométrica envolvem estudos de 

tráfego, diretrizes a serem seguidas pela concessionária, volume de obras a serem executadas, 

uma avaliação econômica detalhada, avaliação dos riscos enfrentados, entre outros itens. 

Finalmente, é aplicado um multiplicador à tarifa base que considera o número de eixos do 

veículo e o tipo de rodagem.  

O valor da tarifa básica durante o processo de licitação deve ser visto somente como um 

referencial inicial no processo de escolha do melhor negócio para a Administração Pública. 

Senna e Michel (2006) destacam que não é razoável esperar que as tarifas permaneçam 

inalteradas ao longo da concessão e que o método usado para o  reajuste irá incorporar efeitos 

de variação ocorridos na vigência do contrato. Os mesmos autores complementam que as 

obrigações de investimentos aumentam a probabilidade de ocorrência das revisões 

contratuais, pois uma vez que os investimentos, necessitam ser avaliados, monitorados e 

contabilizados, há um permanente conflito na determinação da sua composição, representando 

riscos ao investidor. 

Além disso, Senna e Michel (2006) apontam para tópicos não econômicos que devem ser 

levados em conta pelo tomador de decisão ao avaliar o pedagiamento de rodovias, são eles: 
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a) aceitação pública do pedágio; 

b) se há justiça na cobrança pelo uso da via; 

c) a flexibilidade governamental para desenvolvimentos viários no futuro. 

 

Ainda segundo os autores, um tópico bastante delicado é o da aceitação pública, pois pode se 

configurar em um obstáculo, visto que o assunto pode ser explorado eleitoralmente por 

políticos e, assim, ser tratado levianamente e de forma oportuna. A Nova Lei do 

Caminhoneiros toca em dois dos aspectos citados, a aceitação pública e a justiça na cobrança. 

7.2. LEGISLAÇÕES ANTERIORES 

A primeira legislação a dispor sobre a cobrança de pedágio nas rodovias federais foi a Lei nº 

7.712, de 22 de dezembro de 19888. Tal Lei considerava como contribuintes todos os usuário 

das rodovias federais, contribuição esta que era feita através da aquisição do Selo Pedágio em 

postos de vendas, inclusive em postos de gasolina, não portar o bilhete podia incorrer em  

aplicação de multa. Os valores arrecadados oriundos do pedágio não poderiam ultrapassar o 

necessário para a conservação das rodovias, tendo em visto o desgaste provocado pelo 

veículos. A distribuição, para aplicação desse montante, era: conservação (22%), restauração 

e melhoramentos (50%), adequação de capacidade (20%), operação do sistema (8%) 

(BRASIL, 1988). 

Porém, no ano de 1990, houve a extinção do Selo Pedágio através da Lei nº 8.075 de 16 de 

agosto de 19909. Além disso, a Lei também instituía posterior criação de mecanismos para 

financiamentos para construção e manutenção de rodovias. 

Ainda no ano de 1990 foi criado o Programa Nacional de Desestatização – PND – através da 

Lei nº 8.031, de 12 de abril de 199010. O objetivo do plano era de reordenar a posição 

                                                           
8 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 7.712, de 22 de 

dezembro de 1988. Dispõe sobre a cobrança de pedágio nas Rodovias Federais e dá outras 

providências. Brasília, 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7712.htm>. 

Acesso em: 27 set. 2015. 

9 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 8.075, de 16 de agosto 

de 1990. Dispõe sobre a extinção do Selo Pedágio e a instituição de mecanismos de financiamento para o 

setor rodoviário. Brasília, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8075.htm>. 

Acesso em: 28 set. 2015. 
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estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 

exploradas pelo setor público, além de contribuir com a diminuição da dívida pública e 

permitir retomada de investimentos nas empresas. A lei foi posteriormente revogada pela Lei 

nº 9.419, de 9 de setembro de 199711 que somente alterou os procedimentos relativos ao plano 

e ao longo dos anos, através de decretos, inseriu rodovias federais no plano e fez concessões 

através de licitações. 

Já no ano de 2001, foi instaurada a Lei nº10.209, de 23 de março12, e posteriormente alterada 

pela Lei nº 10.561, de 13 de novembro do 200213, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório 

sobre o transporte rodoviário de carga, além de outras providências. A lei (e as alterações) 

impõe que o pagamento de pedágio, por veículos de carga, passe a ser responsabilidade do 

embarcador, ou seja, o proprietário originário da carga ou contratante do serviço de transporte 

rodoviário de carga. O valor do Vale-Pedágio não é considerado como uma receita 

operacional e nem integra o valor do frete. O vale também deve ser entregue ao transportador 

rodoviário no ato do embarque da carga e ser no valor necessário para permitir livre 

circulação entre sua origem e seu destino. Compete a ANTT a viabilização da implementação 

do Vale-Pedágio obrigatório, bem como a regulamentação, coordenação, delegação, 

fiscalização e o processamento e aplicação de penalidades referentes ao descumprimento do 

disposto na Lei. (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
10 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 8.031, de 12 de abril 

de 1990. Cria o Plano Nacional de Desestatização, e dá outras providências. Brasilia, 1990. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8031.htm>. Acesso em: 29 set. 2015. 

11 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 9.419, de 9 de 

setembro de 1997. Altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei n° 

8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. . Brasilia, 1990. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9491.htm>. Acesso em: 29 set. 2015. 

12 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 10.209, de 23 de 

março de 2001. Institui o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga e dá outras 

providências. Brasília, 2001. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10209.htm>. Acesso em: 03 out. 2015. 

13 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 10.561, de 13 de 

novembro de 2002. Altera as Leis nos 10.209, de 23 de março de 2001, e 10.233, de 5 de junho de 2001, e dá 

outras providências. Brasília, 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10561.htm>. Acesso em: 03 out. 2015. 
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7.3. LEGISLAÇÃO NOVA 

No que se refere a tarifação do uso das rodovias na forma de pedágio, a Lei 13.103, de março 

de 2015 traz alterações em seu artigo 17, regrando que “Os veículos de transporte de cargas 

que circularem vazios não pagarão taxas de pedágio sobre os eixos que mantiverem 

suspensos.”. 

Se mostra necessário também fazer menção ao Decreto nº 8.433, de 16 de abril de 201514, que 

regulamenta, entre outros, o mencionado artigo 17 da Lei 13.103/2015, dispondo em seu 

artigo 2º o seguinte: 

§ 1o Os órgãos ou entidades competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios disporão sobre as medidas técnicas e operacionais para viabilizar a 

isenção de que trata o caput. 

§ 2o Até a implementação das medidas a que se refere o § 1o, consideram-se vazios 

os veículos de transporte de carga que transpuserem as praças de pedágio com um 

ou mais eixos que mantiverem suspensos, ressalvada a fiscalização da condição pela 

autoridade com circunscrição sobre a via ou ao seu agente designado na forma do § 

4º do art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro. 

§ 3o Para as vias rodoviárias federais concedidas, a regulamentação de que trata o § 

1o será publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT no prazo 

máximo de cento e oitenta dias, contado da publicação deste Decreto, observada a 

viabilidade econômica e o interesse público. 

§ 4o Regulamentações específicas fixarão os prazos para o cumprimento das 

medidas pelas concessionárias de rodovias. (BRASIL, 2015b) 

 

Além disso, o decreto ainda delega competências ao Conselho Nacional de Trânsito – 

CONATRAN – em seu artigo 5º, dizendo que cabe ao mesmo regulamentar “[...] o uso de 

equipamentos para verificação se o veículo se encontra vazio e os demais procedimentos a 

serem adotados para a fiscalização de trânsito e o cumprimento das disposições do art. 17 da 

Lei 13.103 de 2015 [...]”, além de estipular prazo para início da regulamentação. 

                                                           
14 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto 8.433, de 16 de 

abril de 2015. Dispõe sobre a regulamentação dos art. 9o a art. 12,art. 17 e art. 22 da Lei nº 13.103, de 

2 de março de 2015. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Decreto/D8433.htm>. Acesso em: 03 out. 2015. 
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Assim, conforme determinado, dentro do prazo de meio ano estabelecido para a determinação 

de formas de se verificar a vacuidade dos caminhões, foi publicado pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (2015e) no dia 13 de outubro de 2015 a Resolução nº 4.898, e segundo 

ela: 

Art. 1º A condição de veículo vazio de que trata o art. 17º da Lei nº 13.103 poderá 

ser verificada a partir: 

de avaliação visual; 

da documentação fiscal associada à viagem; 

do Código Identificador da Operação de Transporte – CIOT, nos termos da 

Resolução nº 3.658/2011; 

do peso bruto total do veículo. 

 

Dessa forma, o órgão competente em questão, a ANTT , torna viável a isenção de pedágio 

para eixos suspensos de caminhões vazios a partir de algum tipo de critério. 

7.4. IMPACTOS 

De início, logo após a promulgação da Nova Lei dos Caminhoneiros, surgiram 

questionamentos em torno da isenção de pedágios, principalmente pelas concessionárias 

responsáveis pela administração das praças de pedágio brasileiras. Diante de um possível 

desequilíbrio de contrato, tal preocupação é plenamente justificável visto serem as 

concessionárias as principais afetadas pela mudança da legislação. 

Uma das principais indagações que surgiu logo após a promulgação da nova Lei dos 

Caminhoneiros se refere a falta de critérios para estabelecer a vacuidade dos caminhões para, 

então, poder obedecer ao regramento que determina a isenção de pedágio para os eixos 

transportados erguidos. Tal inquietação foi sanada com a promulgação do Decreto nº 

8.433/2015, mencionado na seção anterior, que delega à ANTT a regulamentação do uso de 

equipamentos para verificação se o veículo transportador de carga se encontra. Como viu-se a 

medida foi obedecida e publicada no Diário Oficial da União15na forma da Resolução nº4.898 

que fornece os meios aceitos para a determinação. 

                                                           
15 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/ 
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Como a Lei prevê isenção de pedágio para os eixos suspensos de caminhões trafegando 

vazios, na prática, esses veículos pagariam apenas pelas rodas que tocam o chão e não mais 

pelos eixos suspensos. Tal fato altera a configuração de demanda prevista e, 

consequentemente geraria uma redução nas receitas previstas (FISHBEIN; BABBAR, 1996). 

Portanto, há margem para previsão de diminuição de arrecadação por parte da concessionária, 

sobretudo, nas vias onde é mais intenso o tráfego de cargas.  

Sendo a Agencia Nacional de Transportes Terrestres um órgão regulador, é seu dever zelar 

pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ou seja, há uma compensação que deve 

ser feita pela receita perdida devido a mudança na legislação. Dessa forma, como meios de 

suavizar as perdas das concessionárias e reestabelecer o equilíbrio contratual , foram 

propostas alternativas como: 

a) prolongamento de contratos de concessão; 

b) redução do pacote de obras previstas nesses contratos e 

c) aumento da tarifa do pedágio. 

 

A última alternativa se mostra a mais prática e a mais provável para solucionar o impasse 

junto as empresas devida a simplicidade de aplicação, tanto é que vêm sendo utilizada em 

larga escala. Em contrapartida, a alternativa prevê que os custos sejam repassados a todos os 

outros usuários e não somente aos veículos trafegando com eixo suspenso, dessa forma todos 

os usuários passam a pagar o custo da isenção aplicável somente a caminhões. 

A previsão de solução se confirma pelo fato de que a primeira concessionária a obter 

reequilíbrio devido a implementação da Nova Lei foi a Eco101, trecho da BR101 que passa 

pelo Espirito Santo e é controlada pela EcoRodovias. A empresa foi autorizada pela em maio 

de 2015 a elevar suas tarifas em 18,61%, dos quais, conforme a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (2015b), 8,13% se referem ao repasse da inflação pelo IPCA, 9,74% 

somente devido ao reequilíbrio devido a Nova Lei dos Caminhoneiros, e o restante é relativo 

a outros fins.  

A partir do início do mês de agosto de 2015, também passaram a ser praticadas tarifas 

reajustadas na Rodovia presidente Dutra (BR-116) que interliga as capitais do Rio de Janeiro 

e São Paulo. O pedágio de tal rodovia sofreu elevação de 16,8% passando a ter acréscimo de 

tarifa básica de R$10,90 para R$12,70 nas praças de Moreira César, Itatiana e Viúva Graça; 
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de R$ 2,70 para R$ 3,10 nas praças de Arujá, Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 

4,80 para R$ 5,60 na praça de pedágio de Jacareí, segundo a Associação Brasileira de 

Concessionárias de Rodovias (2015), a ABCR 16. A elevação do índice tem por objetivo 

assegurar o equilíbrio financeiro da concessionária administradora da rodovia e viabilizar o 

atendimento à Lei dos Caminhoneiros. (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

TERRESTRES, 2015c) 

Para efeitos de comparação, dois itens que demonstram a disparidade de tomada de decisão 

em relação a um cenário sem a necessidade de isenção de pedágio para qualquer modalidade 

de usuário podem ser mencionados: 

a) o aumento da tarifa de 16,8% representa mais que o dobro da variação da 

inflação no ano no mesmo período (setembro de 2015), que segundo o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo é de 7,64%17; 

b) o último reajuste publicado no Diário Oficial da União aprovado pela Agência 

Nacional de Transporte Terrestre (2014) para a mesma rodovia foi de 7,92% 

em agosto de 2014. 

 

Ainda utilizando-se dos dados disponibilizados pela ABCR modela-se exemplo que 

demonstra uma baixa efetividade da alteração da tarifa levando em conta as atuais 

conjunturas. Um caminhão vazio de 5 eixos trafegando sem eixos suspensos pela BR-116, 

Rodovia Presidente Dutra, na praça de pedágio de Moreira César pagaria, antes da elevação 

de 16,8%, um valor de R$54,36 (valor para 5 eixos). Agora, esse mesmo caminhão vazio, 

após o ajuste, trafegando com um eixo suspenso, paga um total de R$50,80 (valor para 4 

eixos). Ou seja, descontada a inflação, houve elevação de 9,16% no preço da tarifa para todos 

os usuários da via ao passo que houve uma diminuição de apenas 6,6% no valor da tarifa ao 

caminhoneiro pelo no fato de andar com um eixo suspenso.  

Evidentemente, para veículos de passeio e outros veículos de 2 eixos apenas não há ganho 

algum, visto que não há como erguer nenhum eixo. Para caminhões de 3 eixos só haverá 

benefícios se o aumento for inferior a 10% para pedágios até R$3,00 e para 4 eixos, se houver 

aumento de 10% para pedágios de até R$4,00. Já caminhões de 4 ou 5 eixos, se beneficiarão 

caso haja aumento de tarifa de até 25% segundo os mesmos cálculos do exemplo citado. 

                                                           
16Disponível em: <http://www.abcr.org.br/tarifaspedagio/tarifapedagio.aspx>. Acessado em: 19 ago. 2015. 

17Disponível em:  < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/ipca-

inpc_201509_1.shtm >. Acessado em 19 ago. 2015 

http://www.abcr.org.br/tarifaspedagio/tarifapedagio.aspx
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Ao levar-se em conta os volumes de veículos que passam pelas praças de pedágios brasileiras, 

apresentada na tabela 6, é possível observar que para o ano de 2014, pelo menos 72% dos 

usuário, incluindo aí veículos leves, motos e parte dos veículos pesados não são dotados de 

eixos eleváveis, porém terão suas tarifas elevadas acima do reajuste relativo a inflação. 

Tabela 6 - Evolução do tráfego pedagiado nas rodovias brasileiras 

Veículo 2010 2011 2012 2013 2014 

Veículos leves 941.433.670 1.054.881.157 1.137.946.073 1.171.758.353 1.190.211.248 

Veículos pesados 361.790.549 406.764.249 424.019.431 430.427.191 416.906.626 

Motos pedagiadas 18.935.176 21.920.772 23.932.745 23.348.577 23.618.575 

Veículos isentos 41.163.752 42.558.206 45.239.922 45.932.253 45.618.582 

Total 1.363.323.147 1.526.124.384 1.631.138.171 1.671.466.374 1.676.355.031 
 (fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, 2014) 

 

 

Até mesmo rodovias leiloadas entre 2013 e 2014, como o trecho da BR163 controlado pela 

concessionária Rota Oeste que vai do sul do estado do Mato Grosso e se estende por 822 

quilômetros até a cidade de Sinop/MT, e que não havia iniciado a cobrança de pedágio até 6 

de Setembro de 2015 tiveram tarifas básicas reajustadas em 32,56% para, dessa forma, 

garantir a taxa de retorno esperada. As tarifas foram modificadas antes mesmo de se iniciar a 

cobrança para adequação das taxas de retorno (entre 6,5% e 8%) que demandam um ajustes 

na casa dos 2,61% (componente dos 32,56%) no preço da tarifa básica (AGENCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, 2015d). Embora existam motivos 

paralelos, como a inclusão de obras não previstas inicialmente nos contratos, a alteração de 

condições externas de âmbito regulatório e político contribuem fortemente para o aumento 

das tarifas. 

No que se refere às rodovias estaduais, até a data da redação deste texto, não havia previsão 

de aumento de tarifas, entretanto algumas entidades, como Agência de Transporte do Estado 

de São Paulo – ARTESP, alegavam ser inaplicável a Lei dos Caminhoneiros no sentido de 

alterar a cobrança do pedágio, devido ao fato de os Estados possuírem autonomia para fixar 

regras relativas aos serviços das rodovias estaduais. A Agência também alega que a medida  

proposta pela Lei vai contra seus esforços que visam o barateamento dos custos com pedágio 

nas rodovias. Ainda segundo a agência, em 2013, por exemplo, o reajuste anual dos pedágios 
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que seria da ordem de 6,37% não foi repassado aos usuários das vias. Além disso, o reajuste 

de 2014 foi de apenas 5,29%, resultando, dessa forma em um reajuste 40% abaixo da inflação 

para o biênio 2013/2014. (NOTA, 2015) 

O risco regulatório mencionado resulta de fraca implementação de compromissos reguladores 

nos contratos de concessão e também de instrumentos legais que modificam as configurações 

sob as quais foi firmado o contrato. Sob essa ótica deve ser questionada a capacidade do 

regulador de exercer responsabilidade sobre obrigações públicas observadas no contrato que 

alteram o valor do negócio. (SENNA; MICHEL, 2006)  

O risco político enfrentado no modelo de rodovia pedagiada também não deve ser ignorado, 

uma vez que se referem a ações do governo que afetam a capacidade e sustentabilidade 

financeira do projeto Tais riscos são capazes de encerrar concessões impondo taxas ou 

regulamentos que reduzam o valor do investimento ou restringindo o poder de cobrança e 

elevação de tarifas. Muito embora os governos aceitem compensar os investidores pelos riscos 

políticos, o processo exige novos estudos e leva tempo para que se estabeleça novo equilíbrio 

ao contrato. Dessa forma os investidores assumem riscos elevados associados a resolução de 

disputas incertas e a capacidade de obtenção de tal compensação devido a transgressão do 

compromisso de concessão por parte do governo (SENNA; MICHEL, 2006). 

A credibilidade do governo no que tange a manutenção das obrigações contratuais é 

fundamental para a viabilidade de financiamentos de projetos. Atrasos em negociações e sua 

excessiva necessidade promovem o desinteresse de novos investidores no setor. Isso é 

preponderantemente válido para o caso de capital estrangeiro, tido como vulnerável a riscos 

políticos. Uma solução apontada para essa situação é conceder independência suficiente ao 

regulador para que seja capaz de se fazer cumprir o tratado em contrato, afinal o contato tem 

tanta solidez quanto a autonomia de seu regulador.(SENNA; MICHEL, 2006).  

A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias afirma que outro impacto gerado 

pela alteração da legislação é o aumento do tempo de viagem, devido a necessidade de parada 

do caminhão no posto de pedágio para aferição de existência de carga sendo transportada. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Nova Lei do caminhoneiros foi elaborada de modo a atender às reinvindicações da 

categoria que paralisou e tornou praticamente improdutivo o país. Ocorre que a sanção 

presidencial, sem vetos, trouxe bastante polêmica à matéria, ao levar em consideração o apelo 

das manifestações nas rodovias, ignorando a necessidade de se debruçar sobre os impactos 

das medidas a longo prazo. Diante das discussões acerca das modificações que a nova Lei dos 

Caminhoneiros propõe, pode-se concluir que há pontos que careceriam de um estudo mais 

abrangente e que levasse em conta considerações de âmbito mais técnico. 

A Lei tem por objetivo principal a regulação da profissão de motorista transportador, e nesse 

aspecto pode ser que ela proponha, de fato, melhorias as condições de trabalho como 

flexibilização de horários e concessão de liberdades aos motoristas que o auxiliam a melhor 

administrar seu tempo, e dessa forma, otimizar sua produtividade. Porém a Lei foi sancionada 

não de forma racional, mas de forma empurrada por pressão dos setores interessados. Há de se 

reconhecer as dificuldades enfrentadas e a pressa em resolvera situação de instabilidade e 

descontrole que se instaurava durante o período que precedeu sua promulgação, mas da 

mesma forma deve ser reconhecido que faltou ponderação em pontos preponderantes da Lei. 

Por outro lado, ainda tendo em vista o viés trabalhista, pode-se dizer que a mudança da lei que 

permite uma jornada maior de trabalho, acaba conduzindo a uma maior a pressão das 

empresas por encurtamento de prazos e custos de frete menores. As jornadas excessivamente 

longas de trabalho, aliadas as mencionadas condições de pressão e estresse enfrentada pelos 

motoristas são apontados por caminhoneiros e autoridades como causadores do aumento do 

consumo de drogas por motoristas que trafegam nas rodovias do país, contribuindo, dessa 

forma para elevar a insalubridade do ambiente rodoviário.  

As demais consequências da Lei para o sistema se apresentam, principalmente na forma de 

um impacto imediato no custo do frete, inconvenientes para a infraestrutura de uma forma 

geral pois ela em nada contribui para o bom estado de conservação dos pavimentos, cria 

dificuldades de equilíbrio de contrato para empresas concessionárias, aumenta as incertezas 

do investidor com os riscos regulatórios que ela propicia e gera importantes reflexos no 
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tratamento jurídico das relações entre empregador e empregado, porquanto a Consolidação 

das Leis do Trabalho não tratava a matéria de maneira específica. 

Embora enxuto e objetivo o texto sobre a tolerância de mais carga sendo distribuída ao 

pavimento das rodovias, fica claro diante dos estudos que tal flexibilização não deveria ter 

sido implementada (do ponto de vista da conservação do pavimento). Recomendações 

reticentes de autoridades em pavimentação contrárias ao aumento indicam que a alteração não 

é vista como uma boa prática. Corroborando tal posicionamento há o fato de que o atual 

estado da estrutura das rodovias enfrenta acelerada precarização, deterioração e negligência 

de investimento independente de alterações de tolerância. Uma vez que a flexibilização das 

permissões se distancia de uma melhoria equivalente nas condições de infraestrutura, tem-se 

um aumento da disparidade entre os dois fatores que acaba por prejudicar severamente a 

infraestrutura disponível e, por consequência, tornam as rodovias um ambiente cada vez mais 

hostil ao usuário. 

Uma declaração do subsecretário do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo 

sintetiza bem as possíveis consequências a serem observadas a longo prazo. Ele afirma que “a 

lei trará vantagens ao transportador e ao embarcador, maximizando seus lucros, e 

desvantagens à sociedade que sofrerá com os transtornos ao tráfego, insegurança viária e com 

os custos demandados na recuperação das vias.”. Tem-se ai um exemplo de que para 

satisfazer as demandas de um pequeno grupo, decisões governamentais sem embasamento 

apropriado penalizam toda a sociedade, inclusive o pequeno grupo. De forma algum condena-

se os beneficiados pela lei pela obtenção de tal benefício, todavia deve ser visada a totalidade 

dos mencionados no texto da lei no sentido de “conceder benefícios”, além de os não 

mencionados permanecerem, no mínimo, na mesma situação. 

No que tange a isenção de pedágio para eixo suspenso de caminhão vazio, é novamente 

observável o efeito de uma regulação sem uma reflexão adequada de longo prazo afetando a 

todos os usuários das rodovias brasileiras e não somente os transportadores de carga. Ao ter 

atendida a reivindicação por uma isenção de tarifa para uma situação específica, o contrato de 

concessão da rodovia entra em desequilíbrio e necessita ser reajustado. O valor da diferença 

pela isenção acaba então por ser rateado entre todos os usuários da rodovia em questão, 

novamente, inclusive entre os beneficiados pela nova legislação. Algumas taxas chegam, 
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somente devido a esse desequilíbrio, a um aumento de quase 10%, reajuste muito acima da 

inflação. 

Ainda sobre questões relativas ao pedágio, a modificação da legislação que acarreta em 

desequilíbrio de inúmeros contratos, é diagnosticada também como um risco regulatório e 

político. Tais riscos são vistos com maus olhos por investidores nacionais e estrangeiros 

devido a elevada incerteza que confere ao negócio. Tal fato é ruim pois, mesmo aceitando a 

situação, o investidor se protege dos riscos aumentando o valor cobrado do usuário e no pior 

dos mundos, não aceita o risco e acaba não investindo. Agregado a um cenário econômico 

fragilizado e de baixa coesão política os riscos vinculados a investimento contribuíram para o 

Brasil ter, no segundo semestre de 2015, seu grau de investimento rebaixado por importantes 

agências de classificação de risco, como a Standard and Poor's e a Fitch. 

Por fim, constata-se que, na contramão dos países desenvolvidos, o Brasil desarticulou sua 

malha ferroviária, não investiu na construção de portos de forma a estimular o transporte 

hidroviário e manteve-se dependente de transporte por vias rodoviárias, apesar do completo e 

evidente descaso com a ampliação e manutenção de tais vias. Dessa forma, pode-se concluir 

que é mero otimismo crer que a sanção de uma nova lei trará as soluções necessárias para o 

problema da demanda por transportes no Brasil e sanará as lacunas que a deficiência logística 

implica ao sistema produtivo, mas, pelo contrário, contribui com prejuízos aos usuários do 

sistema direta e indiretamente, causando o enfraquecimento do comércio e da indústria. 
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