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II - o contratante contratar o transporte rodoviário remunerado de cargas de transportador sem inscrição no RNTRC ou com
inscrição vencida, suspensa ou cancelada: multa de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais);
III - o embarcador ou destinatário deixar de fornecer documento comprobatório do horário de chegada e saída do transportador nas dependências da origem ou do destino da carga ou
apresentar informação em desacordo com o art. 32: multa de 5%
sobre o valor da carga, limitada ao mínimo de R$550,00 (quinhentos
e cinquenta reais) e máximo de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais).
IV - o embarcador ou destinatário emitir o documento obrigatório definido no art. 32 desta Resolução para fins de transporte
rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração,
em desacordo ao regulamentado: multa de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais);
V - o TRRC:
a) deixar de atualizar as informações cadastrais: multa de R$
550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e suspensão do registro até a
regularização;
b) apresentar informação falsa para inscrição no RNTRC:
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), cancelamento do RNTRC e
impedimento de obter um novo registro pelo prazo de 2 (dois)
anos;
c) impedir, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar o acesso
às dependências, às informações e aos documentos solicitados pela
fiscalização: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e suspensão do
RNTRC até cessar a ação;
d) mantiver veículo automotor de carga ou implemento rodoviário cadastrado no RNTRC com identificação visual falsa ou
adulterada: multa de R$ 3.000,00 (três mil reais);
VI - o TRRC mantiver veículo automotor de carga cadastrado no RNTRC:
a) sem o Dispositivo de Identificação Eletrônica no veículo
automotor de carga ou em desacordo com o regulamentado: multa de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
b) como Dispositivo de Identificação Eletrônica de outro
veículo automotor de carga: multa de R$ 3.000,00 (três mil reais);
c) com o Dispositivo de Identificação Eletrônica fraudado,
violado ou adulterado: multa de R$ 3.000,00 (três mil reais); e
d) com qualquer dispositivo que impeça a correta leitura do
sinal gerado pelo Dispositivo de Identificação Eletrônica: multa de R$
3.000,00 (três mil reais) e suspensão do registro do transportador até
regularização.
VII - o transportador inscrito ou não no RNTRC efetuar
transporte rodoviário de carga por conta de terceiro e mediante remuneração em veículo de categoria "particular": multa de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais);
VIII - o TRRC efetuar transporte rodoviário de carga por
conta de terceiro e mediante remuneração:
a) sem portar o documento obrigatório de que trata o art. 22
desta Resolução ou não apresentar Nota Fiscal de que trata o art. 32:
multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
b) sem indicar o número da apólice do seguro contra perdas
ou danos causados à carga, acompanhada da identificação da seguradora na documentação que acoberta a operação de transporte:
multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais);
c) em veículo automotor de carga ou implemento rodoviário
não cadastrado na frota do transportador rodoviário remunerado de
cargas inscrito no RNTRC: multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
d) com o registro no RNTRC suspenso ou vencido: multa de
R$ 1.000,00 (mil reais);
e) sem estar inscrito no RNTRC: multa de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais);
f) sem contratar o seguro contra perdas ou danos causados à
carga ou empreender viagem com apólice em situação irregular: multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
g) com o registro cancelado no RNTRC: multa de R$
2.000,00 (dois mil reais), e
h) para fins de consecução de atividade tipificada como crime: multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), cancelamento do RNTRC
e impedimento de obter registro pelo prazo de até 2 (dois) anos.
§ 1º O TRRC será advertido por escrito para substituição, no
prazo de 15 (quinze) dias, do Dispositivo de Identificação Eletrônica
inoperante, quando identificadas as situações descritas na alínea "a"
do inciso VI deste artigo.
§ 2º Em caso de descumprimento do prazo do § 1º deste
artigo, aplicar-se-á a multa prevista na alínea "a" do no inciso VI
deste artigo.
§ 3º O transportador que deixar de indicar o real infrator,
quando for o caso e instado a fazê-lo, assumirá a responsabilidade
pelo pagamento do valor integral da multa aplicada.
Art. 37. O RNTRC do TRRC será cancelado nos seguintes
casos:
I - a pedido do próprio transportador;
II - de forma compulsória, em caso de óbito do TAC ou
encerramento da pessoa jurídica, referente à ETC ou CTC, e
III - em virtude de decisão definitiva em processo administrativo.
Art. 38. Sem prejuízo dos documentos requeridos por normas
específicas, é obrigatória a apresentação à fiscalização, pelo transportador ou motorista, do documento que caracteriza a operação de
transporte.
Art. 39. O fiscal poderá reter, mediante Termo de Retenção,
os documentos necessários à comprovação da infração.
Art. 40. A fiscalização poderá ocorrer nas dependências do
TRRC e serão verificados, além dos documentos que caracterizam as
operações de transporte, outros documentos que se façam necessários
para a efetiva averiguação da regularidade do RNTRC.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41. Para recadastramento no RNTRC, os TRRC deverão
se apresentar perante entidade que atue em cooperação com a Agência, para se adequarem aos termos desta Resolução, a partir de 28 de
setembro de 2015.
Art. 42. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas se incumbirá de definir e disponibilizar o detalhamento do procedimento para inscrição e manutenção do cadastro no RNTRC, mencionado no § 2º do art. 10,
desta Resolução.
Art. 43. Esta Resolução entra em vigor 45 (quarenta e cinco)
dias após a data de sua publicação.
Art. 44. Fica revogada a Resolução ANTT nº 3056, de 12 de
março de 2009.
CARLOS NASCIMENTO
Diretor-Geral
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
PORTARIA Nº 394, DE 28 DE JULHO DE 2015
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e fundamentado no Processo nº 50500.120676/2014-60 e Deliberação nº
159, de 12 de maio de 2010, resolve:
Art. 1. Deferir, parcialmente, o requerimento da empresa
Expresso Guanabara S/A para implantação das seguintes seções, no
serviço Fortaleza (CE) - Goiânia (GO), prefixo nº 03-0323-01.
De: Fortaleza (CE)
Para: Salgueiro (PE), Seabra (BA), Ibotirama (BA), Barreiras
(BA), Luis Eduardo Magalhães (BA), Alvorada do Norte (GO) e
Anápolis (GO).
De: Russas (CE)
Para: Salgueiro (PE), Senhor do Bonfim (BA), Seabra (BA),
Ibotirama (BA), Barreiras (BA), Luis Eduardo Magalhães (BA), Alvorada do Norte (GO), Brasília (DF), Anápolis (GO) e Goiânia
(GO).
De: Jaguaribe (CE)
Para: Salgueiro (PE), Cabrobó (PE), Petrolina (PE), Senhor
do Bonfim (BA), Seabra (BA), Ibotirama (BA), Barreiras (BA), Luis
Eduardo Magalhães (BA), Alvorada do Norte (GO), Brasília (DF),
Anápolis (GO) e Goiânia (GO).
De: Icó (CE)
Para: Salgueiro (PE), Senhor do Bonfim (BA), Seabra (BA),
Ibotirama (BA), Barreiras (BA), Luis Eduardo Magalhães (BA), Alvorada do Norte (GO), Brasília (DF), Anápolis (GO) e Goiânia
(GO).
De: Barro (CE)
Para: Salgueiro (PE), Cabrobó (PE), Petrolina (PE), Senhor
do Bonfim (BA), Capim Grosso (BA), Seabra (BA), Ibotirama (BA),
Barreiras (BA), Luis Eduardo Magalhães (BA), Alvorada do Norte
(GO), Brasília (DF), Anápolis (GO) e Goiânia (GO).
De: Brejo Santo (CE)
Para: Cabrobó (PE), Petrolina (PE), Senhor do Bonfim (BA),
Capim Grosso (BA), Seabra (BA), Ibotirama (BA), Barreiras (BA),
Luis Eduardo Magalhães (BA), Alvorada do Norte (GO) e Anápolis
(GO).
De: Salgueiro (PE)
Para: Senhor do Bonfim (BA), Capim Grosso (BA), Seabra
(BA), Ibotirama (BA), Barreiras (BA), Luis Eduardo Magalhães
(BA), Alvorada do Norte (GO), Brasília (DF), Anápolis (GO) e Goiânia (GO).
De: Petrolina (PE)
Para: Seabra (BA), Ibotirama (BA), Luis Eduardo Magalhães
(BA), Alvorada do Norte (GO) e Anápolis (GO).
De: Senhor do Bonfim (BA)
Para: Goiânia (GO).
De: Capim Grosso (BA)
Para: Brasília (DF) e Goiânia (GO).
De: Roda Velha (BA)
Para: Brasília (DF) e Goiânia (GO).
Art. 2. Revoga-se a Portaria nº 377, publicada em 27 de
julho de 2015.
Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE MUÑOZ LOPES DE OLIVEIRA

.

Conselho Nacional do Ministério Público
PLENÁRIO
ACÓRDÃOS DE 28 DE JULHO DE 2015

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS - PP' N° 0.00.000.000419/2015-56;
0.00.000.000467/2015-44 E 0.00.000.000471/2015-11
REQUERENTES: LAURO PINTO CARDOSO NETO (SECRETÁRIO-GERAL DO MPU); SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SINASEMPU E SINASEMPU/SECCIONAL MATO GROSSO; ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ASCNMP

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015073000114

Nº 144, quinta-feira, 30 de julho de 2015
ADVS.: RENATO BORGES BARROS E OUTROS - OAB-DF
19.275 (SINDJUS/DF); FÁBIO PONTES ESTILLAC GOMEZ OAB-DF 34.163 (SINASEMPU)
REQUERIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO
DA UNIÃO E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. LEIS
N. 10.697/2003 E N. 10.698/2003. REAJUSTE LINEAR DE 1%.
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. VERBA EQUIVALENTE A REAJUSTE DE 13,23% PARA SERVIDORES COM MENOR
REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO PELA LEI 10.698/2003. EXTENSÃO
DO PERCENTUAL AOS SERVIDORES DO MPU E DO CNMP.
COISA JULGADA. INEXISTENTE. PRECEDENTE RECENTE DO
STJ. POSSIBILIDADE. DISCURSÃO SOBRE A BASE DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
PROCEDÊNCIA.
1. Pleiteia-se a aplicação de 13,23% de reajuste já concedido
pela Lei nº 10.698/2003, que corresponderia à maior revisão geral
concedida pela "Vantagem Pecuniária Individual" - VPI na parcela
nominal de R$ 59,87.
2. A Lei n. 10.331?2001 garante a revisão geral e anual da
remuneração dos servidores públicos federais dos três poderes, dando
cumprimento ao art. 37, X, da Constituição Federal.
3. Com base nisso, em 2 de julho de 2003, o Governo
Federal editou duas leis: I) A Lei n. 10.697?2003 previu que o
reajuste seria no percentual de 1% e II) a Lei n. 10.698?2003 instituiu
a vantagem pecuniária individual (VPI) no valor de R$ 59,87 também
para todos os servidores da carreira federal, como política de governo
para conceder um reajuste diferenciado que beneficiasse mais os que
ganham menos.
4. A vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta
e nove reais e cinquenta e sete centavos), concedida por meio da Lei
n. 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei nº 10.697/2003 e promoveu ganho real diferenciado
entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas federais,
na medida em que instituiu uma recomposição maior para os servidores que percebiam menor remuneração.
5. Muito embora a Administração Pública tenha denominado
o aumento como vantagem pecuniária individual, a concessão de tal
vantagem pretendeu a reposição de perdas salariais sofridas pelos
servidores públicos federais, ampla e indistintamente, de acordo com
manifestação expressa do próprio Governo Federal, e não demandou,
para o seu pagamento, qualquer condição individual como justificativa para sua percepção, ou seja, restou impropriamente denominada VPI.
6. A distinção entre revisão geral e revisão específica tem
relevância também no que diz respeito à iniciativa da lei que tiver tais
objetivos. Tratando-se de revisão geral, a iniciativa da lei compete ao
Presidente da República e aos demais Chefes do Executivo, conforme
estabelecem os arts. 37, X e 61, § 1º, II, "a", da CF. As revisões
específicas, porém, dependem de lei cuja iniciativa compete à autoridade dirigente em cada Poder, dispondo em tal sentido o mesmo
art. 37, X, da CF.
7. O Presidente da República não possui competência legiferante para propor ao Congresso Nacional a concessão de uma
simples "vantagem pecuniária" destinada a todos os servidores públicos federais, independentemente do Poder a que eles se vinculam.
A sua competência, com todo esse alcance, repita-se, é restrita à
revisão anual de remuneração, e foi com esse intuito, mesmo que
obliquamente, que se procedeu para dar início ao projeto de lei que
culminou com a edição da Lei nº 10.698/2003, concessiva do que se
veio a chamar de "Vantagem Pecuniária Individual".
8. A despeito de ter sido concedida a vantagem pela Lei n.
10.698/2003 simultaneamente ao reajuste geral de 1% (um por cento)
pela Lei n. 10.697/2003, tal concessão não constitui nenhum óbice à
extensão linear da reposição da Lei n. 10.698/2003, seja porque
ambas as leis, de iniciativa do Presidente da República, utilizaram-se
de mesma verba orçamentária prevista para específica finalidade de
recomposição de remuneração, seja porque somente é vedado à União
Federal conceder reajustes em periodicidade superior à data limite
para revisão anual.
9. Desse modo, deve ser reconhecido o percentual de
13,23%, reconhecido como reajuste, a título de revisão geral de vencimentos, o que corresponderia à maior Revisão Geral Anual concedida pela VPI aos servidores, durante o ano de 2003, no valor de
R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).
10. Se de um lado não compete ao CNMP conceder aumento
a quem quer que seja, por outro prisma é de competência do CNMP
analisar se uma vantagem concedida por lei própria deve ou não ser
aplicada e em qual extensão.
11. A provocação da própria Procuradoria Geral da República para que este CNMP analise o caso e apresente os contornos de
aplicação da Lei 10.698/2003, constitui reconhecimento expresso da
competência e atribuição deste órgão constitucional.
12. Não há que se falar em coisa julgada como forma de
impedir o enfrentamento do mérito desta demanda ante o ajuizamento
de ação pelo SINASEMPU face aos efeitos secumdum eventum litis
das ações coletivas por força do disposto nos arts. 103 e 104 do
Código de Defesa do Consumidor c/c o art. 16 da Lei 7.347/85 e art.
18 da Lei 4.717/65.
13. A inexistência de coisa julgada em fatos desta natureza é
tão extremada que após o trânsito em julgado da ação promovida pelo
SINASEMPU, tem-se que em 23.06.2015 - portanto posteriormente a
coisa julgada no processo proposto pelo SINASEMPU - o STJ julgou
o Resp 1.536.597 interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Federais -SINDSEP/DF no qual aborda o tema deste processo e
reconhece a incidência do reajuste de 13,23% sobre a remuneração
dos servidores substituídos, respeitado o prazo prescricional quinquenal.
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