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OLÁ CAMINHONEIRO,
Esta Cartilha é para você!

A EU AMO CAMINHONEIRO, traz neste material os direitos
obrigatórios a serem exigidos por você em negociações e
execuções do seu trabalho. Nosso material é informativo e
baseado na legislação de julho de 2020.

Nosso objetivo é ressaltar a importância de proteger os seus
direitos como profissional e valorizar o exercício da
profissão. Sem o caminhoneiro, nosso Brasil para!

Fique atento aos seus direitos e juntos continuaremos a lutar
por melhorias e respeito para a categoria. Caso tenha alguma
dificuldade em compreender nosso material, temos uma
equipe disposta a tirar suas dúvidas em nosso SAC.

Entre em contato através do telefone (21) 3495-2726 ou nos
envie um "Oi" no WhatsApp +55 21 96673-3426. Se preferir,
nosso SAC por e-mail também está pronto para atendê-lo:
sac@fecamrj.org.br. Nosso compromisso é com você,
Caminhoneiro!
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COMO O DESCONTO DO INSS SOBRE OS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS
DEVE OCORRER E QUAL É O TETO DE DESCONTO SOBRE O MESMO?

A base de cálculo da contribuição previdenciária do transportador
autônomo será de 20% do valor do serviço. Sobre esse valor a
empresa contratante deve aplicar uma alíquota de 11%, destinada
ao desconto do INSS.

POR EXEMPLO:

-> Valor do frete - R$ 4.000,00
-> Base de cálculo - R$ 4.000,00 x 20% - R$ 800,00
-> R$ 800,00 x 11% = R$ 88,00 limitado ao teto previdenciário

O CONTRATANTE PODE ME PAGAR COM CARTA-FRETE?

O  pagamento  por  Carta-Frete  está  proibido  no  Sistema  de 
 Transporte Brasileiro  desde  2010  e  a  sua  utilização  poderá 
 gerar  sérias  consequências para a empresa, como multa de
aproximadamente 50% do valor total de cada frete irregularmente
pago.

Para o caminhoneiro, a multa é de R$ 550,00, além de correr o risco
de ter seu Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de
Carga (RNTRC) cancelado por consentir com o recebimento por
outro meio que não os previstos na regulamentação.

DÚVIDAS
FREQUENTES
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AUTÔNOMO PODE EMITIR CIOT? SE SIM, COMO ELE DEVE FAZER?

Nos  termos  do  art.  5º  da  Resolução  ANTT  nº  5.862/2019 
 compete  ao contratante  ou,  quando  houver,  o  subcontratante
do  transporte,  o cadastramento  da  Operação  de  Transporte, 
 com  a  decorrente  geração  e recebimento do CIOT (Código
Identificador da Operação de Transporte).

AUTÔNOMO APOSENTADO PERDE O BENEFÍCIO SE FIZER RNTRC?

Não. No entanto, caso volte a exercer atividade profissional, o
trabalhador deve continuar contribuindo com o INSS.

AUTÔNOMOS TEM DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL?

Os caminhoneiros, de forma geral, tinham direito ao benefício da
aposentadoria especial bastando apenas a comprovação do
exercício da atividade profissional, pois a lei compreendia que havia  
presunção  de  submissão  a  agentes  nocivos  em  razão  da  própria
natureza da atividade do transporte.

Essa condição se perdeu com a edição do  Decreto  3.048  de  1999. 
 E  hoje,  através  do  Decreto  2.172  de  1997,  o reconhecimento de
tempo de serviço especial, necessita da comprovação de que  o 
 motorista  esteve  em  contato  com  agentes  agressivos  por  meio 
 da apresentação de formulário padrão do INSS, embasado em laudo
técnico, ou por meio de perícia técnica. De modo que, para fins de
aposentadoria, dirigir caminhão não é necessariamente considerado
como atividade penosa por si só, é necessário fazer prova científica
dessa condição.

DÚVIDAS
FREQUENTES
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GERENCIADORAS  DE  RISCO  E  SEGURADORAS  PODEM  ME  BLOQUEAR 
 USANDO INFORMAÇÕES DO SERASA E SPC?

Não.  Segundo  a  Lei  13.103/2015,  é  vedada  a  utilização  de  informações  
de bancos  de  dados  de  proteção  ao  crédito  como  mecanismo  de 
 vedação  de contrato  com  o  TAC  e  a  ETC  devidamente  regulares  para 
 o  exercício  da atividade do Transporte Rodoviário de Cargas. Portanto o
caminhoneiro pode carregar mesmo com o nome sujo.

POR QUE O AUTÔNOMO NÃO PODE TER MAIS QUE TRÊS VEÍCULOS NA
ANTT?

Se o transportador tiver quatro veículos ou mais, ele se encaixa em uma
nova categoria: Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC),
deixando de ser enquadrado como Transportador Rodoviário de Cargas
(TAC).

PARA QUE SERVE O RNTRC?

O  Registro  Nacional  de  Transportadores  Rodoviários  de  Cargas  é
indispensável para a atuação com o transporte de cargas no Brasil para
padronizar a prestação do serviço de transporte de cargas e assegurar ao
contratante do serviço de que ele está contratando um transportador
profissional e devidamente identificado pelo Governo.

DÚVIDAS
FREQUENTES
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O QUE É A ESTADIA?

A estadia trata-se do direito do transportador em receber uma
indenização pelo tempo corrido de espera durante o processo de carga e
descarga de caminhões.

QUAL É O TEMPO MÁXIMO QUE DEVO ESPERAR PARA O PROCESSO DE
CARGA E DESCARGA?

O prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte
rodoviário de carga será de 5 (cinco) horas, contadas a partir da chegada
do veículo ao endereço de destino.

O QUE ACONTECE CASO ESSE PRAZO SEJA ULTRAPASSADO?

Ultrapassado  este  prazo,  será  devido  ao  TAC  ou  à  ETC  a 
 importância equivalente a R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração. Valor
este que deverá ser reajustado  anualmente,  de  acordo  com  a  variação
do  Índice  Nacional  de Preços ao Consumidor (INPC). Atualmente o valor
vigente é de R$ 1,78.

COMO POSSO COMPROVAR O MEU TEMPO DE ESPERA?

Segundo  a  legislação,  o  embarcador  e  o destinatário da carga são
obrigados a fornecer ao transportador  um  documento  que  comprove  o
horário de chegada do caminhão nas dependências dos  respectivos 
 estabelecimentos.  Caso  não  lhe forneçam, faça algum registro sobre
sua chegada ou partida do local, como por exemplo, o envio de uma
mensagem no celular do contratante.

LEI DA ESTADIA
LEI 11.442/2007
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COMO CALCULAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO, CASO ULTRAPASSE O
LIMITE DE 5 HORAS?

Se  ultrapassado  o  prazo  máximo  de  5 horas,  o  pagamento  será 
 calculado  a partir   da   hora   de   chegada   na procedência ou no
destino, ou seja, caso um caminhão fique parado por 6 horas,
ultrapassou-se  o  prazo  máximo  de  5 horas em 1 hora, mas será
devido o valor de  estadia  referente  a  6  horas  e  não apenas  de  1 
 hora.  Continuando  com  o exemplo, pega-se essas 6 horas devidas e
multiplica-se pela capacidade máxima do veículo. O resultado dessa
equação, é o valor devido de estadia.

COMO DEVO PROCEDER CASO ESSE MEU DIREITO SEJA INFRINGIDO?

Ultrapassado  o  limite  de  5  horas,  o  transportador  passa  a  ter 
 direito  à indenização,  sendo  que  o  contratante  do  frete deve 
 efetuar  o  pagamento no  ato  da  operação.  Caso  o  contratante  se 
 recuse  a  efetuar  o  pagamento da  estadia,  o  transportador  pode 
 procurar  a  justiça  para  mover uma ação de cobrança contra o
infrator.

COMO  POSSO  PROVAR  A  CAPACIDADE  DE  CARGA  DO  CAMINHÃO 
 PARA  FINS  DE CÁLCULO DO VALOR DA ESTADIA?

O transportador poderá provar a capacidade útil máxima do veículo,
através da  inscrição  indicativa  de  tara,  peso  bruto  total  (PBT),  do 
 peso  bruto  total combinado (PBTC) ou capacidade máxima de tração
(CMT) e de lotação que deve  ser  afixado  no  veículo,  conforme 
 determina  o  Art.  117  do  Código  de Trânsito Brasileiro. Outros
documentos importantes são fotos do veículo e do próprio adesivo
onde constam as informações acima.

LEI DA ESTADIA
LEI 11.442/2007
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O  QUE  É  A  LEI  DO  PISO  MÍNIMO  DE FRETES E COMO ELA FOI CRIADA?

A  lei  estabelece  os  preços  mínimos para o transporte de cargas.
Instituída pela  Lei  13.703/2018,  a  Política Nacional  de  Pisos  Mínimos
do Transporte  Rodoviário  de  Cargas  é fruto  de  um  acordo  feito 
 durante  a paralisação  nacional  do  transporte rodoviário  de  cargas 
 ocorrida  em maio de 2018.

POR QUE O PISO MÍNIMO DE FRETES FOI CRIADO?

O Piso Mínimo de Fretes foi criado para atender uma demanda da
categoria durante a greve de maio de 2018, a fim de estabelecer
valores vinculantes que refletissem o custo da operação do frete. O
objetivo foi estabelecer na contratação do frete, valores que pudessem
cobrir o custo operacional do caminhoneiro para realização do frete.
Foi instituída, inicialmente, com a publicação  da  Medida  Provisória  nº
832,  de  27  de  maio  de  2018, objetivando  “promover  condições 
 razoáveis  à  realização  de  fretes  no território  nacional,  de  forma  a 
 proporcionar  a  adequada  retribuição  ao serviço  prestado”. 
 Posteriormente,  em  08  de  agosto  de  2018,  a  medida provisória foi
convertida na Lei nº 13.703/2018.

A LEI DO PISO MÍNIMO DE FRETES ESTÁ EM VIGÊNCIA?

Sim, a lei está vigente e deve ser cumprida mesmo existindo a
discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
constitucionalidade da lei, através da ADIN (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) 5956.

PISO MÍNIMO DE FRETES
LEI 13.703/2018
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COMO  SÃO  DEFINIDOS  OS  VALORES  INDICADOS  PELAS PLANILHAS DA
LEI?

A  Lei  nº  13.703/2018  determinou  à  Agência Nacional  de 
 Transportes  Terrestres  (ANTT)  a atribuição de regular o assunto,
através de norma que estabelecesse os pisos mínimos referentes ao
quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado,
consideradas as distâncias e as especificidades das cargas definidas
no  art.  3º  da Lei.  Para  tanto,  a  ANTT  estabeleceu  uma  metodologia
para  o cálculo dos valores do Piso Mínimo de Fretes e posteriormente
a publicação da primeira planilha, contratou a Fundação de Estudos
Agrários Luiz de Queiroz - FEALQ,  entidade  vinculada  à  Universidade
de  São  Paulo,  para  elaborar  um processo  de  revisão  desta 
 metodologia  de  cálculo.
O  cálculo  do  Piso  Mínimo envolve a análise dos custos fixos e
variáveis para cada modalidade de carga e são  revistos  à  cada  6 
 meses.  Podem  sofrer  reajuste,  caso  haja  alteração  no preço do
óleo diesel, em percentuais superiores a 10%, tanto para cima, quanto
para baixo.

POR QUE DEVO EXIGIR O CUMPRIMENTO DA LEI DO PISO MÍNIMO DO
FRETE?

Primeiro porque é lei e deve ser cumprida, sob pena de constituir em
infração, sujeita a multa e indenização. Segundo porque se trata de
garantir que a operação do frete contemple pelo menos o valor do
custo total da operação e, assim, evitar que o caminhoneiro tenha
prejuízo na prestação do serviço.

PISO MÍNIMO DE FRETES
LEI 13.703/2018
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OS VALORES DA BASE DE CÁLCULO SÃO OS MESMOS PARA TODAS AS
CARGAS?

Não.  Os  valores  variam  conforme  o  tipo  de  carga.  Atualmente  a 
 planilha  de fretes contempla 12 categorias de carga, com valores
diferenciados para cada uma delas.

O PISO MÍNIMO DO FRETE INCLUI O MEU LUCRO?

Não. O lucro e tributos tais como IR, INSS, ICMS, entre outros, além das
demais despesas deverão ser negociados à parte e incluídas no valor a ser
pago pelo frete realizado.

COMO FAÇO O CÁLCULO DO FRETE SEGUINDO O PISO MÍNIMO DO FRETE?

Conforme estabelecido pela ANTT, sugere-se seguir o seguinte roteiro:

1. Definir o tipo de carga a ser transportada, conforme opções
apresentadas no Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867/2020;

2. Identificar a quantidade de eixos da composição veicular a ser utilizada
no transporte;

3. Identificar  os  coeficientes  de  custo  de  deslocamento  (CCD)  e  de 
 carga  e descarga (CC) para a quantidade de eixos carregados da
composição veicular que será usada:

PISO MÍNIMO DE FRETES
LEI 13.703/2018
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a)  Se  o  transportador  for  contratado  para  usar  seu  próprio  veículo automotor  e 
 implemento  rodoviário,  usa-se  a  Tabela  A  do  Anexo  II  da Resolução ANTT nº
5.867/2020;

b)  Se  o  transportador  for  contratado  para  usar  apenas  o  seu  próprio veículo 
 automotor,  sendo  o  implemento  rodoviário  fornecido  pelo contratante,  usa-se  a 
 Tabela  B  do  Anexo  II  da  Resolução  ANTT  nº5.867/2020.

c)  Se  o  transportador  for  contratado  para  usar  seu  próprio  veículo automotor e
implemento rodoviário e for uma operação de transporte de alto  desempenho,  usa-
se  a  Tabela  C  do  Anexo  II  da  Resolução  ANTT  nº5.867/2020;

d)  Se  o  transportador  for  contratado  para  usar  apenas  o  seu  próprio veículo 
 automotor  e  for  uma  operação  de  transporte  de  alto desempenho, sendo o
implemento rodoviário fornecido pelo contratante, usa-se a Tabela D do Anexo II da
Resolução ANTT nº 5.867/2020.

4. Verificar  a  distância  a  ser  percorrida  na  operação  de  transporte contratada;

5. Usar os valores obtidos nos passos anteriores na seguinte expressão para o
cálculo do Piso Mínimo de Frete em reais por viagem (R$/viagem):

PISO MINIMO DO FRETE (R$/viagem) = (DISTANCIA x CCD) + CC.

O Ministério da Infraestrutura (MINFRA)
possui uma plafatorma chamada
InfraBRCaminhoneiro, onde é possível
realizar o cálculo automático do Piso
Mínimo de Frete acrescentando sua
porcentagem de lucro.
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https://infrabr.infraestrutura.gov.br/


O QUE ESTÁ PREVISTO NA LEI QUE TRATA DA REDUÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DO CAMINHONEIRO?

Também conhecida como "Lei do Caminhoneiro", a Lei 13.103/2015
acrescentou ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o artigo Art. 67-C
que, estabelece os limites para a jornada de trabalho de
caminhoneiros em todo o país.

POR QUE ESTA LEI FOI CRIADA?

A lei buscou oferecer uma oferta de tributação mais   reduzida   ao  
 profissional,   para   que pudesse,  ao  mesmo  tempo  em  que 
 regulariza sua  situação  fiscal,  utilizar  da  declaração  do imposto
como comprovante de renda. A medida ainda  trouxe  outro  efeito 
 benéfico  que  foi equilibrar os altos custos com a preservação do
veículo e com a operação do frete.

SE EU OPTAR POR ESTE BENEFÍCIO, POSSO DEDUZIR OUTRAS DESPESAS
DA MINHA DECLARAÇÃO?

Não. Se o caminhoneiro optar por este benefício ele não poderá
deduzir outras despesas na sua declaração.
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PARA  QUE  SERVE  O  SINDICATO  DOS CAMINHONEIROS?

A  função  principal  de  um  sindicato  é  a defesa  dos  interesses  da 
 categoria,sejam   eles   de   ordem   econômica, profissional e social.

Trata-se de uma qualidade de vida e de trabalho. A Constituição Federal de 1988
reconhece o direito à sindicalização e estabelece que "ao sindicato cabe a defesa
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas".

POR QUE DEVO REPORTAR MINHAS DEMANDAS ÀS ENTIDADES?

Para  que  o  sindicato  possa  atuar  coletivamente  e  intervir  legalmente  em
ações,  administrativas  e  judiciais,  tratando  dos  problemas  coletivos  que
surgem no decorrer da atividade profissional do caminhoneiro. No caso da
categoria dos caminhoneiros autônomos, existe toda uma estrutura sindical que
envolve tanto os sindicatos, quanto às federações e a própria CNTA, que é o órgão
máximo da representação sindical da categoria. Todas  essas  entidades  juntas, 
 buscam  dar  solução  às  demandas  que  são apresentadas  pelos  caminhoneiros,
sendo  que  cada  entidade  atua ordenadamente,  dentro  de  suas  competências 
 territoriais  e  regionais. Sindicalizar-se,  portanto,  traz  um  fortalecimento com 
 vista  à  defesa  dos interesses da classe, sendo estes individuais e coletivos. A
união de esforços e engajamento da categoria contribuem para uma melhoria que
reflete à todos os integrantes, de modo muito mais eficaz do que através de ações
isoladas.

QUAL O SINDICATO MAIS PERTO DE MIM?

Você pode consultar o sindicato mais próximo através do site da CNTA, na aba
Sistema.

SINDICATOS
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O QUE É A LEI DO TEMPO DE DIREÇÃO?

Também conhecida como "Lei do Caminhoneiro",  a  Lei  13.103/2015
acrescentou  ao  Código  de  Trânsito Brasileiro (CTB) o artigo Art. 67-C que,
estabelece  os  limites  para  a  jornada de  trabalho  de  caminhoneiros  em todo
o país.

QUAL É O TEMPO DIREÇÃO PERMITIDO EM LEI?

De acordo com a redação da publicação vigente, a  cada  6  horas  na  condução 
 de  veículo  de transporte  de  carga  o  caminhoneiro  deverá descansar  30 
 minutos.  Esse  tempo  poderá  ser fracionado,  desde  que  o  motorista  não
ultrapasse  cinco  horas  e  meia  ininterruptas  ao volante.

E SE O TEMPO DE DIREÇÃO PERMITIDO TIVER SE ESGOTADO E ELE AINDA ESTIVER
NA RODOVIA?

Segundo a legislação, o tempo de direção poderá ser elevado, desde que fique
claro que o motivo foi a necessidade de se chegar a um lugar que ofereça a
segurança e o atendimento demandados pelo caminhoneiro.

COMO  É  FEITO  O  CONTROLE  DA JORNADA DE TRABALHO?

Pela  legislação,  o  controle  da jornada  de  trabalho  é  de  inteira
responsabilidade  do  motorista  e  o registro deverá ser feito por meio de
registrador  instantâneo  inalterável de    velocidade    e    tempo
(cronotacógrafo) e/ou por meio de anotação  em  diário  de  bordo,  ou papeleta, 
 ou  ficha  de  trabalho externo,  ou  por  meios  eletrônicos instalados  no 
 veículo,  conforme norma do CONTRAN.

TEMPO DE DIREÇÃO
LEI 13.103/2015
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COMO  DEVE  SER  A  JORNADA  DE  TRABALHO  DO  CAMINHONEIRO 
 SEGUNDO  A LEGISLAÇÃO?

O Art. 67-C determina ainda que, a cada 24 horas o motorista deverá
descansar 11  horas.  Deste  tempo  total  de  descanso,  pelo  menos  8 
 horas  deverão  ser ininterruptas.

SE MEU CONTRATANTE ESTABELECER UM PRAZO DE VIAGEM NO QUAL
NÃO POSSO CUMPRIR COM A JORNADA ESTABELECIDA EM LEI, COMO
DEVO PROCEDER?

Nenhum contratante ou embarcador poderá determinar a qualquer
motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza o
veículo sem a observância dos intervalos de descanso definidos pela
lei do tempo e direção.

E NO CASO DO MOTORISTA EMPREGADO? COMO FICA SUA JORNADA DE
TRABALHO?

Nenhum contratante ou embarcador poderá determinar a qualquer
motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza o
veículo sem a observância dos intervalos de descanso definidos pela
Lei do Tempo e Direção.

TEMPO DE DIREÇÃO
LEI 13.103/2015
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O QUE É O VALE-PEDÁGIO E QUAL É A LEI?

A  Lei  do  Vale-Pedágio,  nº  10.209  de  2001, regulamentada pela Resolução
ANTT nº 2885/2008 e  Resolução  ANTT  nº  3850/2012, surgiu  com  o principal
objetivo  de  proteger  o  transportador autônomo de cargas e isentá-lo do
pagamento do pedágio.

COMO O PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO DEVE SER FEITO?

O Vale-Pedágio deve ser antecipado e entregue ao transportador autônomo, no
ato do embarque do serviço contratado, através de um cupom, cartão eletrônico
ou pagamento automático de pedágio.

BASTA O CONTRATANTE E/OU EMBARCADOR ENTREGAR UM CUPOM, CARTÃO
ELETRÔNICO OU PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIO PARA QUE A LEI SEJA
CUMPRIDA?

Não.  Redobre  a  sua  atenção:  em  quaisquer  das  modalidades  de  pagamento
escolhida, o responsável pelo pagamento deve, obrigatoriamente, emitir um
comprovante  e  anexá-lo  ao  documento  fiscal  que  acoberta  o  transporte,
mediante a posição de um código gerado para facilitar a fiscalização.

O PAGAMENTO DO PEDÁGIO PODE SER EFETUADO EM DINHEIRO,
SEPARADAMENTE DO VALOR DO FRETE?

Definitivamente  não.  Aquele  que  efetuar  o  pagamento  do  pedágio  em
dinheiro, ainda que separando-o do valor do frete estará descumprindo a lei,
criada  justamente  no  intuito  de  coibir  que  o  pedágio  possa,  ao  final,  ser
custeado ilegalmente pelo transportador.

VALE-PEDÁGIO
LEI 10.209/2001
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COMO FUNCIONA CADA MEIO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO
ESTABELECIDO PELA LEI?

Cupom: o transportador deve receber cupons do
contratante e usá-los para o pagamento dos pedágios nas
cabines de cobrança.

Cartão  eletrônico: exige  que  o  contratante  carregue  o 
 valor correspondente aos pedágios existentes no trecho a
ser percorrido, devendo  constar  no  comprovante  as 
 informações  do  responsável pelo carregamento do cartão.

Pagamento  automático  de  pedágio: é exigido ao
contratante do transporte que ele se cadastre nas empresas
habilitadas pela Agência Nacional dos Transportadores
Terrestres (ANTT), para a obtenção de um  código  de 
 dispositivo  eletrônico  do  transportador  que  será utilizado
para liquidar o valor do pedágio.

VALE-PEDÁGIO
LEI 10.209/2001
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HAVENDO O DESCUMPRIMENTO DA LEI DO VALE-PEDÁGIO, QUAIS SÃO
AS PENALIDADES CABÍVEIS?

Aquele que infringir a Lei do Vale-Pedágio estará sujeito a aplicação
de multa administrativa de R$ 550,00 a R$ 10.500,00. O infrator
também ficará obrigado a indenizar o transportador autônomo  que 
 não  receber  o  Vale-Pedágio  e  que  tiver  os custos do pedágio
pagos em dinheiro, descontados ou não do valor do frete, no valor
correspondente ao dobro do valor do serviço, além do ressarcimento
dos custos do pedágio.



FALE CONOSCO ATRAVÉS DE NOSSOS
CANAIS DE ATENDIMENTO:

(21) 3495-2726 - FECAMRJ

+55 21 96673-3426 - PORTAL DE
WHATSAPP

SAC@FECAMRJ.ORG.BR - E-MAIL

DÚVIDAS?
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NOSSOS PARCEIROS
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UMA REALIZAÇÃO
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SEM CAMINHONEIRO,
O BRASIL PARA!


