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Expediente

ACONTECE

PODCAST PARA O 
TRANSPORTE
O Sest Senat criou mais um impor-
tante meio de informação para os 
empresários do setor de transpor-
te, o podcast Just in Time, que tem 
como objetivo discutir ideias, estra-
tégias e desafios que podem trans-
formar o transporte brasileiro. Os 
episódios vão abordar temas como 

inovação, transformação digital, lo-
gística ponta a ponta, entre outros.
Nele, a diretora-executiva do SEST 
SENAT, Nicole Goulart, bate um papo 
descontraído sobre temas atuais 
com CEOs de grandes empresas do 
setor.
O podcast está disponível no canal 
do SEST SENAT no YouTube, no ca-
nal da Agência CNT no Spotify e no 
Digital Hub, plataforma para líderes 
e executivos do transporte.

68 ANOS DE TRABALHO COM NOVA 
CAMPANHA
Neste mês, comemoramos 68 anos de 
história do Setcemg. Uma entidade pio-
neira, que sempre se desafiou para ofe-
recer valor às empresas de transporte, 
como serviços de qualidade, benefícios 
e, mais importante, representatividade 
e valorização do setor.

Uma entidade que tem como principal 
marca o acompanhamento dos mais 
diversos cenários do nosso desenvolvi-
mento econômico, com o olhar sempre 
à frente na busca pelas melhores solu-
ções e tecnologias.

Essa edição do Minas Transportes co-
memora nossa história e traz também 
uma novidade. Para reforçarmos o pro-
tagonismo do Setcemg no setor ao lon-
go de quase sete décadas, bem como 
a importância da atuação das nossas 
entidades para a sobrevivência das 
empresas, lançamos uma campanha 
de associação em toda a nossa base 
territorial.

Queremos mostrar para as empresas 
de transporte como o Setcemg pode 
ajudá-las, e também reforçar para nos-
sas associadas que elas podem sempre 
contar conosco. Além disso, trazemos 

um resumo das principais 
ações realizadas pelo Se-
tcemg e pela    Fetcemg 
no último bimestre; no-
tícias das associadas; 
os principais eventos; 
as principais pesquisas; 
conquistas e muito mais. 
Aproveito para fazer um 
convite para que você 
acompanhe o Melhor AR.                 
A Fetcemg, mesmo em 
um ano tão desafiador 
como este, vai realizar o 
prêmio de forma híbrida, 
marcando o retorno – 
sempre cauteloso – dos 
eventos sociais presen-
ciais.

Portanto, fique ligado no 
site e redes sociais do 
Setcemg e da Fetcemg e 
acompanhe todas essas novidades du-
rante os próximos meses. 

A você, que sempre esteve ao nosso 
lado, agradeço mais uma vez a confian-
ça. Se você ainda não é associado, não 
deixe de conhecer tudo que o Setcemg 

pode oferecer para o seu negócio. Boa 
leitura!

GLADSTONE LOBATO

Presidente do Setcemg
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ASSOCIADA

BRASPRESS INAUGURA UNIDADE MÓVEL 
DO SIMULADOR DE DIREÇÃO

INVERNO CULTURAL NA EXPRESSO 
NEPOMUCENO
A Expresso Nepomuceno inovou em 
2021 e promoveu uma grande novida-
de: a realização da primeira edição do 
Inverno Cultural da empresa, dedicado 
a Ilma Alvarenga de Souza, esposa do 
fundador, Agnaldo de Souza, 

O objetivo da campanha foi oferecer 
um espaço para todos os colaborado-
res que são apaixonados por música. 
Eles deveriam criar uma música com 
o tema “Missão, Visão e Valores” da 
empresa.

Foram muitas inscrições e músicas 
maravilhosas e o grande vencedor foi 
o colaborador da filial de Contagem, 
Leonardo Ferreira, que compôs a mú-
sica “Nossa Missão”. Como prêmio, Le-
onardo ganhou, além de uma TV de 50 
polegadas, uma produção completa da 
música em estúdio, com direito a um 
vídeo clipe!

Confira o resultado do trabalho ven-
cedor do Inverno Cultural 2021 da Ex-

presso Nepomuceno nas redes sociais 
da empresa. Você encontra os links 
no site expressonepomuceno.com.br. 
Aproveite e comente o que achou, cur-
ta e compartilhe com seus amigos.

Melhor empresa para trabalhar

Outra novidade na Expresso Nepo-
muceno: a empresa foi certificada na 

pesquisa Great Place to Work (GPTW), 
que em sua tradução significa “Ótimo 
Lugar Para Trabalhar”. 

A pesquisa é anual, 100% baseada no 
feedback dos colaboradores. A empre-
sa obteve a certificação com a pontu-
ação acima de 80.

A Braspress, gigante no transporte de 
encomendas associada ao Setcemg, 
inaugurou recentemente o seu segun-
do simulador de direção. Ele foi insta-
lado em uma unidade móvel para apri-
morar a condução de seus motoristas. 
Pioneira na utilização de simuladores 

de direção no Brasil, a empresa dá 
mais um importante passo ao incorpo-
rar o dispositivo à Unidade Integrada 
de Capacitação do Motorista Bras-
press (UNICAMB).

Na inauguração da unidade, a Bras-

press prestou uma homenagem ao 
seu “Motorista Ouro”, Roberto Santos, 
que faleceu de Covid-19 em agosto 
de 2020. “A Braspress foi a primeira 
transportadora brasileira a utilizar 
simuladores de direção e a implantar 
a telemetria. Com ações como essa, 
contribuímos para que a imagem do 
motorista pudesse ser efetivamente 
respeitada. Sem eles, não há remédio 
na farmácia, alimento no supermerca-
do e nem roupas nos shoppings cen-
ters. Eles são, de fato, os principais 
profissionais de uma transportadora”, 
afirmou o presidente da empresa, Uru-
batan Helou, durante a cerimônia de 
inauguração.

A unidade móvel funciona em uma car-
reta da Facchini com equipamentos de 
ultima geração. A primeira filial que re-
cebeu o simulador foi Uruguaiana (RS), 
centro de distribuição das operações 
internacionais da companhia.
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MERCADO

A   NTC&Logística vem a público informar a grave situação que 
o setor está enfrentando e que vem se agravando a cada dia.
Nos últimos 15 meses, nosso segmento, além de enfrentar os 
reflexos diretos da pandemia, vem sendo impactado negativa-
mente pelas importantes mudanças no cenário macroeconômi-
co.
Os principais itens que formam o custo das operações de trans-
porte sofreram elevados aumentos de preço, tais como:
• O óleo diesel, que representa em torno de 46,08% do custo 
direto, subiu 49,7% no período;
• Os juros básicos (SELIC) nos últimos seis meses evoluíram de 
2% para 8,5% (projeção para outubro/21);
• Os spreads bancários também subiram cerca de 2 pontos per-
centuais;
• Os preços de caminhões e implementos rodoviários aumenta-
ram mais de 50%;
• A inflação setorial superou 30% no período.
Esse cenário se agrava com a prática cada vez mais difundida 
pelos usuários de fazer BID’s frequentes e aumentar os prazos 
de pagamentos, muito longos em alguns setores, enquanto os 
itens mais relevantes dos custos da atividade são materializa-
dos imediatamente (diesel, pedágios, mão de obra, entre outros).
A prática de prazos longos vai no sentido oposto à racionalida-
de dos custos logísticos, já que são sustentados pelos transpor-
tadores, que têm menos acesso a crédito, arcando ainda com 
taxas reconhecidamente elevadas. Este modelo transfere para 
os transportadores o ônus de financiamento das vendas, além 

do elevado custo dos investimentos.
A capacidade de investimento do setor ficou substancialmente 
reduzida, com a elevação dos preços dos ativos e do custo de 
capital, já que as margens de lucro do segmento são historica-
mente baixas.
Portanto, visando preservar a viabilidade econômica das empre-
sas para que continuem a prestar serviços dentro de padrões de 
sustentabilidade e ética, a entidade lembra aos seus associa-
dos ser recomendável:
• Que procurem adequar os prazos de pagamento de seus servi-
ços aos ciclos financeiros efetivos das operações. As referências 
legais preveem sempre o pagamento de fretes à vista;
• Incorporem na formação de seus preços itens de custo real 
de financiamento, que viabilizem no médio prazo a renovação 
das frotas;
• Ao contratarem serviços, considerem garantias de produtivida-
de, como meio de compensar a perda econômica decorrente de 
eventuais fatores externos, não previstos;
• Que incluam nos contratos de prestação de serviços, cláusula 
estabelecendo recomposição imediata das tarifas em função 
da variação do preço do diesel.
A logística, elo fundamental ao bom desenvolvimento de todas 
as cadeias produtivas, só será eficiente se houver um relacio-
namento justo e equilibrado entre os embarcadores e os opera-
dores do sistema.
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística – 
NTC&Logística

COMUNICADO NTC&LOGÍSTICA – 
RELACIONAMENTO JUSTO E EQUILIBRADO 
COM EMBARCADORES

ADQUIRA JÁ O CARTÃO BENEFÍCIO PARA A 
SUA EMPRESA

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA:

1. Motivação dos colaboradores ao oferecer mais um benefício social;
2. Sistema “PatLite” para auxiliar o RH na seleção de candidatos;
3. Evitar vale ou antecipação de salário e promover redução de 
“turnover”;
4. Integração dos dados para descontos ao sistema de folha de pa-
gamento;
5. O repasse é feito no dia 10 do mês subsequente.

O Cartão Benefício não tem custo al-
gum. Com ele, os trabalhadores têm 
um crédito, limitado e integrado à fo-
lha de pagamento. O cartão dá aces-
so a vantagens como descontos em 
compras e promoções exclusivas em 
supermercados, sacolões, restauran-
tes, farmácias e drogarias, postos 
de combustíveis, salões de beleza e 
muitos outros estabelecimentos e 
serviços especialmente credenciados 
pela ValeCard, operadora nacional do 
cartão. 

Além da ampla cobertura, ao aderir ao 
Cartão Benefício o usuário fará parte 
do programa ValeCash, de cashback, 
ou seja, receberá créditos nas com-
pras em determinados estabeleci-
mentos, terá direito a um seguro de 
acidente pessoal com auxílio funerá-
rio e, ainda, acesso a uma plataforma 
on-line de ensino de inglês que pode 
ser usada por seus dependentes.

Para saber mais sobre o Cartão Be-
nefício e fazer a implantação na sua 
empresa, entre em contato com o 
Sindicato agora mesmo: beneficios@
setcemg.org.br ou (31) 3490-0330.
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MERCADO

PRESIDENTE DO SETCEMG FALA SOBRE O 
IMPACTO DOS AUMENTOS DO DIESEL
Diante do cenário de aumento dos custos do setor, o 
presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, orienta as as-
sociadas para que adequem os prazos de pagamento de 
seus serviços aos ciclos financeiros das operações e que 
incluam nos contratos cláusula estabelecendo recomposi-
ção imediata das tarifas em função da variação do preço 
do diesel.

Esse posicionamento foi notícia em diversos veículos da 
imprensa no estado recentemente, como no jornal Diário 
do Comércio do dia 5 de outubro, na matéria “Diesel pesa 
no transporte de carga e de passageiros”.

A publicação comprova que o setor de transporte foi atin-
gido em cheio pela alta significativa dos preços do óleo 
diesel neste ano. “Com os sucessivos aumentos, o com-
bustível já acumula alta superior a 50% em 2021 e o peso 
do insumo nos custos das transportadoras já representa 
até metade de tudo o que é gasto”, diz. A matéria cita os 
pleitos das principais entidades representativas do setor 
e reforça que representantes de empresas falam até em 
inviabilidade econômica dos negócios.

“A estimativa de desempenho para o ano corrente nem 
existe mais, uma vez que toda hora aumenta um custo 
e pressiona nossos serviços. E um dos problemas mais 
sérios é repassar a alta imposta pela Petrobras, porque 
do outro lado há o embarcador que não quer assumir os 
gastos e ainda está assumindo a prática de pagar o frete 
a prazo”, alertou Gladstone.

“Não adianta o governo dar solução para três ou quatro 
meses. A solução são as próprias transportadoras que 
têm que dar: trabalhar apenas para quem paga os custos. 
Do contrário, não dá para continuar”, completou.

Acesse nosso site setcemg.org.br e confira todas as ma-
térias no TRC na Mídia. Fique alerta ao preço do Diesel na 
seção Fique Alerta, também no site.

GLADSTONE É FONTE PARA A IMPRENSA EM TEMAS FUNDA-
MENTAIS PARA O SETOR COMO O AUMENTO NO PREÇO DO ÓLEO 
DIESEL. TODAS AS REPORTAGENS PODEM SER CONFERIDAS NO 

SITE SETCEMG.ORG.BR.
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COMJOVEM BH E REGIÃO

VEM AÍ O CONGRESSO NTC 2021 – XIV 
ENCONTRO NACIONAL DA COMJOVEM
Nos seus 14 anos de existência, o Congresso NTC – En-
contro Nacional da COMJOVEM contribuiu para o desen-
volvimento profissional dos empresários do transporte 
rodoviário de cargas. Com o avanço do setor 
no Sul do país e no estado de Santa Catarina 
(SC), o evento organizado pela NTC&Logística 
em parceria com a COMJOVEM retornará ao 
local da sua primeira edição, em Costão do 
Santinho, para apresentar e debater temas 
que contribuam para o desenvolvimento do 
TRC na região.

A ocasião marca o retorno das atividades 
presenciais, que permaneciam no formato 
digital desde o início da pandemia da Co-
vid-19. Marcado para os dias 4 a 7 de novem-
bro deste ano, o Encontro Nacional é uma 
das formas que os membros da COMJOVEM 
têm para confraternizar e criar novos conta-
tos, além de se atualizarem sobre os temas 
mais comentados pelo setor no ano.

Neste ano, a programação vai contar com 
palestras do cantor Sidney Magal, do diretor 
da ANTT, Guilherme Sampaio, e do consultor 
inclusivo David Cesar; com reunião do Grupo 
de Mulheres do TRC; além das tradicionais 
gincanas, atividades interativas e encontros.

Fique de olho nos sites e redes sociais da NTC&Logísti-
ca e das demais entidades do setor para acompanhar o 
evento de perto.

COMJOVEM BH E REGIÃO ENGAJADA EM 
CAMPANHAS SOCIAIS

O núcleo da COMJOVEM BH e Região se mobilizou em di-
versas campanhas para arrecadação de recursos para 
suas ações sociais nos últimos meses.

Em setembro, a COMJOVEM BH e Região re-
alizou uma grande mobilização para doação 
de sangue em grupo no Hemominas de BH. A 
iniciativa faz parte da campanha de doação 
de sangue da COMJOVEM Nacional, COMJO-
VEM Salva Vidas, que há anos mobiliza o se-
tor para doação de sangue e cadastro de do-
ação de medula óssea. O núcleo convocou os 
transportadores do estado para a iniciativa.

Em outubro, foi a vez de realizar uma ação 
com dois objetivos: captar recursos para a 
comissão doar leite em pó para casas de 
acolhida de idosos e realizar uma campanha 
de distribuição de brinquedos para crianças 
carentes no Dia das Crianças. 

Além disso, a comissão vem, desde o ano 
passado, mobilizando transportadoras pela 
campanha Mesa Brasil, do Sesc, que atua 
no combate ao desperdício de alimentos e 
redução da fome no país. 

Ajude o Núcleo da COMJOVEM BH e Região 
nessa missão! 

Entre em contato pelo e-mail gerencia@setcemg.org.br e 
participe das ações solidárias da COMJOVEM BH!
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SERVIÇOS

Omnisafe
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FAÇA SEU CERTIFICADO DIGITAL 
COM O SETCEMG
Em parceria com a Certdata Certificadora Digital, o           
Setcemg oferece condições especiais na emissão ou 
renovação do Certificado Digital. A parceria funciona da 
seguinte forma: o interessado vai acessar a plataforma 
da Certdata pelo site certdata.com. br/parceiro/setcemg 
e adquirir o certificado normalmente. No momento do pa-
gamento, é preciso aplicar um cupom de desconto de 10% 
nos produtos que deve ser solicitado previamente junto 
ao Setcemg pelo telefone (31) 3490-0330 ou pelo e-mail 
secretaria@setcemg.org.br.

 

VOCÊ SABE QUAIS SÃO AS VANTAGENS EM TER UM CERTI-
FICADO DIGITAL?

Um Certificado Digital é um arquivo eletrônico que funcio-
na como uma assinatura para pessoas físicas e jurídicas, 
com validade judicial. Com ele, é possível agilizar proces-
sos, reduzir custos e, principalmente, garantir a seguran-
ça, confidencialidade e validade jurídica de dados.

SEGURANÇA - O certificado digital permite que qualquer 
tipo de documento eletrônico seja assinado com valor ju-
rídico, evitando fraude e alteração.

REDUÇÃO DE CUSTOS - Diminui a necessidade de impres-
são de documentos, gastos com cartórios e transporte 
para o envio de arquivo.

SUSTENTABILIDADE - Evita a impressão de documentos e 
necessidade de transporte dos arquivos.

MOBILIDADE - Por ser digital, pode ser enviado para qual-
quer lugar, necessitando apenas de e-mail e acesso à in-
ternet. 
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EVOLUINDO COM VOCÊ

DIA NACIONAL DO TRC

Setcemg e Fetcemg homenagearam os Transportadores em 
suas redes sociais.

No dia 17 de setembro, comemora-se o Dia Nacional do 
Transportador Rodoviário de Cargas. Para celebrar a 
data, o Setcemg realizou ao longo de todo o mês uma 
homenagem a todos esses empreendedores que, com 
muita coragem e competência, não deixam o país parar 
e garantem o abastecimento de todos os brasileiros.
Nas redes sociais, foram publicadas mensagens de 
membros da diretoria e da COMJOVEM BH e Região pela 
data.

ANIVERSÁRIO NTC

Se no dia 17 é celebrado o Dia Nacional do Transporta-
dor, essa homenagem ocorre porque é o dia do aniver-
sário da NTC&Logística, entidade que dá amplitude à 
voz dos transportadores frente ao poder público. Em 
2021, a entidade celebrou 58 anos de fundação.
Os presidentes do Setcemg e da Fetcemg, Gladstone 
Lobato e Sérgio Pedrosa, respectivamente, enviaram 
mensagens para a diretoria, colaboradores e parceiros 
da NTC em nome das diretorias de cada entidade.
“Agradeço e parabenizo a todos os líderes empresariais 
que construíram a história da NTC. Esses 58 anos de 
existência foram fundamentais para as empresas de 
transporte do Brasil”, afirmou Sérgio Pedrosa, presiden-
te da Fetcemg e diretor da NTC&Logística.

CONQUISTA: SETCEMG OBTÉM NA JUSTIÇA 
REDUÇÃO RETROATIVA DE MULTA DA ANTT
A Assessoria Jurídica do Setcemg obteve redução em 89% 
do valor da multa por evasão da fiscalização aplicada pela 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A ação 
foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 
uma decisão inédita que reduziu retroativamente o valor 
da multa. O valor que era R$ 5 mil passou para R$ 550. A 
decisão ainda não transitou em julgado.
Muitas transportadoras foram autuadas pela ANTT entre 
os anos de 2017 e 2019, em decorrência da infração de 
evasão de posto de pesagem, que tipificava a conduta de 
obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização 
durante o transporte rodoviário de 
cargas.
Apesar da maioria das transporta-
doras recorrerem contra esta pe-
nalidade argumentando tratar-se 
de uma infração de trânsito, pre-
vista no artigo 209, do CTB, o Su-
perior Tribunal de Justiça decidiu à 
época que era correta a aplicação 
da norma específica, sendo regu-
lar a aplicação da multa prevista 
na Resolução 4799, da ANTT.
Entretanto, essa Resolução pas-
sou por uma reedição no ano de 
2019 (Resolução nº 5.847/19 da 

ANTT), sendo alterado o artigo dessa infração, reduzindo o 
valor da multa para R$ 550.
Assim sendo, diante da reedição da Resolução e do en-
tendimento apresentado na decisão proferida pelo Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, é possível a aplicação 
da retroatividade da lei mais benéfica, ou seja, as multas 
aplicadas no valor de R$ 5 mil podem ser revistas por 
meio de ação judicial, o que traz evidentes benefícios para 
as empresas que possuem multas dessa natureza.
Ressalte-se, que quem já pagou a multa, numa primeira 
análise, não tem direito a ser reembolsado.

Palácio do TRC, sede da NTC&Logística em São Paulo (SP).
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EVOLUINDO COM VOCÊ

SETCEMG APOIA AÇÃO DA GUARDA 
MUNICIPAL DE BH NA SEMANA NACIONAL 
DO TRÂNSITO (SNT)

(31) 3399-1000
(21) 3974-6550

www.itaipumg.com.br
wlmscania

Dinâmica individualizada.

Com cobertura customizável.

Gestão para manutenção da 
disponibilidade.

Control 
Tower

Manutenção
Flexível

Pay per use

QUER CoBeRTURA
CUSTOMIZADA

PAGANDO APENAS
PELO QUE UTILIZAR?

Nos dias 24 e 25 de setembro, com o apoio do Setcemg, 
do SEST SENAT, e de outros parceiros, a Guarda Municipal 
de Belo Horizonte promoveu uma grande ação educativa 
pela Semana Nacional do Trânsito (SNT).

Motociclistas que passaram pela Orla da Lagoa da Pam-
pulha, em Belo Horizonte, tiveram a oportunidade de ex-
perimentar de dentro da cabine de um caminhão o cha-
mado “ponto cego”. As demonstrações foram feitas pelos 
instrutores do SEST SENAT de Contagem, que orientaram 
os motociclistas sobre como se posicionar na via para ser 
percebido.

“O trabalho educativo tem que ser permanente. Grande 
parte dos motociclistas não têm a oportunidade de en-
trar em uma cabine de uma carreta, se posicionar como 
um condutor e observar quem está na via”, diz o geren-
te-executivo do Setcemg, Renato Marques, que apoiou e 
acompanhou toda a ação da Guarda Municipal na Orla. 
“Isso, com certeza, faz a diferença para quem experimen-
ta”, completou.

No segundo dia de ação, a Transpedrosa, associada do 
Setcemg, foi parceira na ação que destacou os perigos 
do Ponto Cego. A empresa cedeu uma carreta para as de-
monstrações.

O GERENTE DO SETCEMG, RENATO MARQUES, E O CONSULTOR 
SÊNIOR EM TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MOBILIDADE, LUCIANO 

MEDRADO, APOIARAM E ACOMPANHARAM TODA A AÇÃO REALIADA 
NA REGIÃO DA PAMPULHA, EM BELO HORIZONTE (MG).
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EMPREGABILIDADE

FUTURO DO TRABALHO
No fim de setembro, o Conselho Esta-
dual de Trabalho Emprego e Geração 
de Renda (Ceter/MG) realizou seu 4º 
Webinário, com o tema “Futuro do tra-
balho: o novo mundo pós-pandemia”. 
A Transmissão foi feita pelo canal do 
Youtube e Facebook da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social (Se-
dese).

O Ceter/MG é uma instância delibera-
tiva e paritária entre representantes 
do poder público, empregadores e tra-
balhadores vinculado à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social, e 
tem por finalidade deliberar em cará-
ter permanente sobre as políticas pú-
blicas de fomento e apoio à geração 
de trabalho, emprego e renda e à qua-
lificação social e profissional no Esta-
do de Minas Gerais. A Fetcemg integra 
o grupo, representada pelo consultor 
em Transportes, Logística e Mobilida-
de, Luciano Medrado.

Painel do Emprego no Transporte

O transporte, em agosto, apresentou 
saldo positivo de 13.235 postos de tra-

balho, na diferença entre o total de ad-
missões (68.596) e demissões (55.361) 
do mês. Trata-se do 7º mês consecuti-
vo com bom resultado após uma longa 
queda nos postos de trabalhos inicia-
da em março de 2020. Os dados foram 
atualizados pela Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT), no Painel do 
Emprego no Transporte.

As informações elaboradas pela CNT 
são as mais recentes, disponíveis a 
partir do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), do 

Ministério do Trabalho e Previdência. 
A ferramenta apresenta a movimen-
tação do mercado de trabalho formal 
no Brasil.

No acumulado de janeiro a agosto de 
2021, foi ocupado um total de 61.906 
vagas de emprego no setor. Nesse pe-
ríodo, o número de admissões em 2021 
cresceu 38,6% em relação ao mesmo 
período de 2020. Já para as demis-
sões, este percentual de crescimento 
foi de 2,1%. Confira a pesquisa comple-
ta no site cnt.org.br.

www.gndi.com.br

Atendimento de urgência  
e emergência 24h.  

Gestão de qualidade dos
tratamentos para maior
segurança ao bene�ciário
e ao dentista.

Sem taxa de 
implantação.

Aprovação de 
tratamentos online.

Ações de odontologia
preventiva para melhor
saúde bucal e promoção
da qualidade de vida.

A Interodonto faz parte do Grupo NotreDame Intermédica e é 
referência no cuidado com a saúde bucal e oferece plano odonto 
saúde que dão cobertura de procedimentos odontológicos nas mais 
diversas especialidades.

Conheça todos os benefícios disponíveis:

O nosso plano é
cuidar do seu sorriso

Ampla linha de produtos
com coberturas locais
ou nacional.

Aplicativo com acesso à
carteirinha digital e dentistas
disponíveis para o plano.

Rede Credenciada com
mais de 14 mil dentistas.

A Fetcemg integra o CETER e participa ativamente de discussões sobre a empregabilidade 
e o futuro do trabalho no setor de transportes.
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SEGURANÇA

HOMENAGENS DA GUARDA CIVIL 
DE CONTAGEM 

A Guarda Civil de Contagem completou 16 anos em 2021 
e para celebrar a data, realizou a tradicional homenagem 
aos “Amigos da Guarda”, em cerimônia realizada na PUC 
Minas Contagem, no início de outubro. O evento reuniu 
autoridades e representantes de forças de segurança que 
apoiaram a caminhada do policiamento municipal no perí-
odo, incluindo as polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal 
e o Corpo de Bombeiros.

O presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, e o assessor 

de Segurança do Setcemg e da Fetcemg, Ivanildo Santos, 
foram homenageados. 

“O Sindicato mantém um relacionamento de confiança 
com a Guarda Civil de Contagem, o que garante maior se-
gurança ao trabalho operacional dos transportadores que 
precisam passar por aquela região. Essa honraria muito 
nos orgulha, nos sinalizando que estamos no caminho 
certo”, afirmou Gladstone Lobato.

O presidente do Setcemg, Gladstone Lobato, recebendo a 
homenagem “Amigos da Guarda”.

O assessor de Segurança Logística do Setcemg e da Fetcemg, 
Ivanildo Santos, também foi homenageado.
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CAPA

Desenvolvida pela Agência Filadélfia, campanha visa reforçar o Setcemg como uma entidade referência 
para o setor em toda a sua base territorial e alavancar seu portfólio de serviços.

A década de 1950 foi marcada por muitas 
transformações socioeconômicas no Brasil, sendo 
considerada um divisor de águas para a compreensão 
da nossa história. Predominava no país uma economia 
rural, voltada para o trabalho no campo, mas com uma 
industrialização embrionária. Dessa forma, a ideia de 
pujança econômica e progresso aumentava, ao passo 
que a construção da nova capital avançava com a ideia 
dos “50 anos em 5” de JK.

Era preciso crescer e investir em infraestrutura. E foi 
nesse cenário que o Setcemg foi criado, em 3 de outubro 
de 1953, para dar voz a uma categoria de empresários 
que vislumbrava um setor forte e preparado para o 
desafio que se apresentava.

Ano após ano, o Setcemg continua se desafiando e 
fazendo história. No entanto, este é certamente um 
aniversário marcante, pela segunda vez celebrado 
em meio a uma pandemia que revolucionou o setor. 
E mesmo diante desse grande desafio, mas com os 
caminhões nas estradas, o Setcemg atravessou os 
últimos doze meses com muito a comemorar, como 
a chegada de novas associadas, o sucesso das 
capacitações on-line; a ampliação no atendimento às 
demandas jurídicas trabalhistas, tributárias, cíveis 
e ambientais; e trabalhando para criar um ambiente 

favorável para os negócios do setor.

Foram 12 meses muito intensos em que o Setcemg 
trabalhou, presencial ou remotamente, para levar 
aos transportadores informações em primeira mão, 
campanhas e ações de saúde e solidárias; mais 
parcerias estratégicas com fornecedores e muito mais. 
Tudo com a qualidade e credibilidade de sempre.

Neste dia 3 de outubro de 2021, a diretoria e os 
colaboradores do Setcemg iniciaram um novo ciclo. 
No entanto, para que a entidade possa surpreender e 
ajudar ainda mais os transportadores mineiros a terem 
sucesso e prosperidade nos seus negócios, o Sindicato 
dará início, ainda no último trimestre do ano, a uma 
grande campanha institucional de reforço da sua marca 
nas mídias tradicionais e nas redes sociais. 

“Com 68 anos, o Setcemg não envelhece. A sua história 
é marcada por pioneirismo e inovação. Foi um dos 
primeiros sindicatos a entrar na era digital. Já no final 
dos anos 1990 e início do segundo milênio inaugurava 
o seu site e a newsletter. Desde então, faz parte do 
seu DNA a inovação para sempre estar junto com as 
empresas de transportes de cargas, sentindo suas 
dores e buscando soluções para seus problemas”, 
destaca o presidente do Sindicato, Gladstone Lobato.

SETCEMG COMPLETA 68 ANOS E LANÇA 
NOVA CAMPANHA DE ASSOCIAÇÃO 
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CONFIRA NA PÁGINA 24 O PRIMEIRO ANÚNCIO DA CAMPANHA EM CIRCULAÇÃO.

O SETCEMG É UM DOS MAIORES REPRESENTANTES
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS E LOGÍSTICA DE MINAS GERAIS.
Há 68 anos, o sindicato defende os interesses do setor e contribui
para o desenvolvimento econômico da atividade. Com um portfólio
completo de serviços e benefícios, oferece todo o suporte
que as empresas precisam para crescer.

SETCEMG 68 ANOS

Mais que Benefícios

O objetivo é um só: mostrar que é “Mais que Benefícios”. 
É proteção para levar as empresas mais longe. Com um 
extenso portfólio de serviços, o Setcemg se apresenta, hoje, 
como solução completa para as empresas de transporte 
rodoviário de cargas e logística. Este é o mote da campanha.

“Queremos nos aproximar cada vez mais de nossos 
associados criando uma relação de confiança e de 
proteção. De um lado, o transportador, que precisa saber do 
portfólio que oferecemos; de outro, precisamos saber sobre 
suas necessidades, criando um ambiente de inovação 
e mudanças contínuas”, diz Helena Costa, gerente de 
Comunicação.

Além de manter os atuais associados orgulhosos de 
pertencer ao Setcemg, a campanha visa, ainda, trazer 

novas empresas para integrar o quadro social do Sindicato.

A campanha foi desenvolvida pela Agência Filadélfia, 
reconhecida por seu trabalho inovador no mercado 
publicitário mineiro. O planejamento inicial, previsto para 
seis meses, inclui a presença em rádio e redes sociais, 
levando informações sobre o trabalho do Setcemg sempre 
de forma leve e bem-humorada. 

“A campanha tem duas estratégias básicas: reforçar o 
Setcemg como uma entidade referência, para isso usará 
spots de rádio em regiões ainda não determinadas e a outra 
é diretamente junto ao público-alvo, por meio do Marketing 
Digital”, adianta Helena. 

Confira algumas peças. Em breve você poderá vê-las 
nas nossas mídias.

Agência Filadélfia produziu um diagnóstico da imagem da entidade em sua base territorial e traçou estratégias de divulgação dos 
serviços para os próximos meses. 



14

GIRO POR MINAS

SETCJF: RECONHECIMENTO DO
DESPOLUIR

SETTRIM: SINDICATO ELEGE NOVA
MESA DIRETORA 
Em setembro, foi realizada a eleição 
para a nova diretoria do Sindicado 
das Empresas de Transporte de 
Cargas do Triângulo Mineiro (Set-
trim). Na ocasião, o atual presiden-
te, Cleiton César Silva, foi recondu-
zido ao cargo por aclamação.  

Cleiton faz parte do corpo de em-
presários do transporte no Triângu-
lo Mineiro e está à frente do Settrim 
contribuindo com seu trabalho e 
esforços diários, buscando sempre 
promover, para todos os associa-
dos, uma entidade firme e de repre-
sentatividade no setor. 

Vale lembrar que o sindicato vem, 
desde 1988, ano de sua fundação, 
buscando a coordenação, proteção, 
assistência e representação da ca-
tegoria econômica das empresas 
de transportes rodoviários de carga 
de bens, com o intuito de colabo-
rar com os poderes Públicos e as 
demais associações, na busca da 

solidariedade social e de sua subor-
dinação aos interesses sociais. 

“Levantamos valores que acredi-
tamos serem os mais justos e já 
encaminhados ao sindicato dos tra-
balhadores da área. Temos fé que, 

dessa maneira, o Settrim está cum-
prindo uma de suas metas princi-
pais que é a valorização e defesa 
dos interesses dos transportadores 
rodoviários de cargas em suas di-
versas áreas de atividades”, afir-
mou o presidente. 

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Cargas de Juiz de 
Fora e Região (SETCJF) vem, des-
de de 2012, fazendo um trabalho 
de reconhecimento e desenvolvi-
mento do DESPOLUIR – Programa 
Ambiental do Transporte com as 

empresas de transporte de car-
gas da Zona da Mata. Com isso, 
várias empresas do setor aderiram 
ao projeto e realizaram mudanças 
em sua gestão e manutenção de 
frota, trazendo benefícios ao meio 
ambiente.

A associada SIER Transportes, 
sediada na cidade de Ubá, é uma 
empresa que acredita no progra-
ma DESPOLUIR e, com isso, quis 
retribuir com grande satisfação e 
orgulho o mérito de ser premiada 
pelo MELHOR AR – Prêmio FETCEMG 
de Qualidade do Ar em várias edi-
ções como categoria OURO. A SIER 
personalizou a sua frota com uma 
menção a premiação, demonstran-
do sua responsabilidade social por 
onde passa.  “A SIER Transportes 
acredita nos benefícios socais e fi-
nanceiros que o programa DESPO-
LUIR traz para as empresas, entre 
eles, proporcionar um ar mais puro 
para o futuro”, declarou a empresa.

A empresa personalizou sua frota para demonstrar o orgulho em ter sido premiada 
no Melhor Ar.

FIQUE LIGADO! O MELHOR AR - PRÊMIO 
FETCEMG DE QUALIDADE DO AR VAI 

ACONTECER EM NOVEMBRO, DE FORMA 
HÍBRIDA. 

Cleiton César Silva foi reeleito por aclamação no Settrim.
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GIRO POR MINAS

SETSUL: SINDICATO LANÇA CAMPANHA DE 
FORTALECIMENTO DA MARCA

O transporte rodoviário de cargas é 
um setor econômico relativamente 
novo, tendo em torno de 70 anos. No 
entanto, nos últimos anos, o setor 
tem passado por diversas mudanças 
de paradigmas com a introdução de 
novos produtos e serviços, com des-
taque para a inserção da tecnologia 
em algumas etapas. “O transporte pe-
las estradas continuará sendo essen-
cial na economia, no entanto, tantas 

mudanças nos obrigam a ficar cada 
vez mais atentos para não perder-
mos mercado”, afirma o presidente do   
SETSUL, Néliton Antônio Bastos.

Dessa forma, o associativismo em-
presarial se mostra absolutamente 
necessário e o Sindicato lança uma 
forte campanha de associação em sua 
região. “Somente com a união de di-
versas empresas é que as entidades 

têm forças para seguirem em busca 
do bem comum, exigirem seus direitos 
e lutarem por bandeiras que vão bene-
ficiar a todos”, destaca o presidente.

Algumas vantagens em se associar 
ao SETSUL são: respaldo jurídico em 
tempo integral; acesso a parceiros e 
descontos em serviços; prioridades de 
atendimento e desconto nos serviços 
de Movimentação de Frota na ANTT, 
oportunidades treinamentos direcio-
nados para o setor; informações em 
tempo real por meio dos canais de 
comunicação, representatividade nas 
negociações coletivas, além do ne-
tworking, que é fundamental no mo-
mento em que vivemos.

Quer saber mais? Entre em contato 
pelo e-mail setsul@pocos-net.com.
br e associe a sua empresa ao SET-
SUL agora mesmo. O Sindicato que re-
presenta os transportadores no Sul de 
Minas Gerais há mais de 20 anos.

O SETSUL representa o setor transportador na região Sul do estado há mais de 20 
anos.
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CNT/SEST SENAT/ITL

RECURSOS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 
NÃO VOLTAM PARA O TRANSPORTE

Promovido pelo SEST SENAT e com 
conteúdo desenvolvido pela HSM, o 
workshop Family Business reuniu 
grandes empresários do setor de 
transporte na sede da CNT, em Bra-
sília, em meados de outubro. Os par-
ticipantes tiveram a oportunidade de 
conhecer a fundo as ideias de Josh 

Baron, um dos fundadores da con-
sultoria BanyanGlobal e coautor do 
manual da Harvard Business Review 
sobre empresas familiares. 

Segundo ele, o primeiro passo é reco-
nhecer a insuficiência do modelo tradi-
cional de gestão, que imagina empre-

sas como pirâmides, em que a base é 
feita de empregados e o CEO ocupa o 
topo. Outro destaque foi o palestrante 
Luis Augusto Lobão, especialista em 
governança, que instigou os partici-
pantes a desenvolverem uma visão 
de futuro em que se possa antecipar 
eventuais crises e oportunidades. 

“O evento contou com a presença de 
grandes nomes que mexeram muito 
com a nossa cabeça. Não saímos com 
respostas, mas com vários insights 
para trabalhar em família”, conta a as-
sessora da Diretoria da Transpedrosa, 
Ana Paula Pedrosa, que participou do 
workshop. 

“Sabemos que a empresa familiar é a 
base da economia de qualquer país. 
Trabalhar a convergência de opinião e 
a perpetuidade da empresa é preciso”, 
completa. “Separar a família da empre-
sa é tirar a alma do negócio!”, finaliza.
Confira a cobertura completa do 
evento no site cnt.org.br.

WORKSHOP DE EMPRESAS 
FAMILIARES

Apesar de o governo buscar alternati-
vas para minimizar a queda de inves-
timentos em infraestrutura, apenas 
1,8% (R$ 4,10 bilhões) do total de R$ 
233,57 bilhões (valores corrigidos pela 
inflação) que vieram de concessões e 
permissões realizadas de 2001 a julho 
de 2021 foram despendidos de volta no 
setor. A análise está no estudo Infraes-
trutura de Transporte – Investimento e 
Financiamento de Longo Prazo, lançado 
pela Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT) no início de outubro. 

No período analisado, grande parte da 
fonte de recursos de concessões e 
permissões foi direcionada para o pa-
gamento da dívida nacional (R$ 65,50 
bilhões). Esse capital também foi des-
pendido em outras áreas, tais como 
encargos especiais de indenizações e 
restituições (R$ 41,71 bilhões) e de com-
pensações ao Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS) (R$ 17,70 bilhões). 
Em 2021, até o momento, praticamen-

te toda a 
d e s p e s a 
dos valores 
oriundos de 
concessões 
e permis-
sões foi alo-
cada para 
pagamento 
da dívida.

“A infraes-
trutura de 
transporte 
é a base 
para o fun-
cionamento da economia. Dessa for-
ma, quanto mais ela for desenvolvida, 
maior será a interação entre pessoas 
e mercados e, consequentemente, me-
lhor será o desempenho socioeconô-
mico. Descompassos de investimento 
prejudicam empresas e o crescimento 
do país. Garantir múltiplas formas de 
financiamento é essencial”, ressalta o 

presidente da CNT, Vander Costa.

A publicação também apresenta os de-
safios do país e as ações do governo 
para tentar criar tanto um ambiente de 
negócios atrativo para o capital privado 
quanto para a retomada da participa-
ção pública em infraestrutura. Confira o 
estudo completo nos sites do Setcemg, 
da Fetcemg e da CNT.
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DESPOLUIR

VEM AÍ O MELHOR AR - PRÊMIO FETCEMG 
DE QUALIDADE DO AR
O Melhor Ar – Prêmio FETCEMG de Qualidade do Ar, já tem 
data e formato definidos para acontecer.

Neste ano, as homenagens terão um modelo de evento híbri-
do, retornando o evento presencial, porém, com capacidade 
reduzida de público e possibilitando que mais pessoas parti-
cipem de forma virtual.

As premiações para as empresas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana vão acontecer no dia 12 de novembro, na sede 
da Fetcemg. Nas demais regiões do estado as premiações 
vão ocorrer em datas a serem definidas.

Fique ligado no site e nas redes sociais da Fetcemg para 
saber tudo sobre a premiação.

Sindicatos do interior, como o SETSUL, também vão entregar seus 
troféus de forma presencial.

 PARA O SEU NEGÓCIO IR DE VENTO
 EM POPA, PEÇAS É NA CENTRO-OESTE.

PROMOÇÃO

10%
OFF

 

3369-3600 31
382101-1343 

TELEVENDAS
BETIM/MG

MONTES CLAROS/MG
Consulte o regulamento. Imagem meramente ilustrativa.

Entrega do troféu na Transpes em 2020. Neste ano, cerimônia presencial 
será retomada.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

FETCEMG PARTICIPA DE ENCONTRO COM O 
PRESIDENTE DO IBAMA
O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, e o assessor 
juridicoambiental, Walter Cerqueira, participaram, em 
setembro, de um encontro com o presidente do Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Eduardo Fortunato Bim, e o presi-
dente da Associação Brasileira de Transporte e Logís-
tica de Produtos Perigosos (ABTLP), José Maria Gomes. 
O presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, é integrante 
do Conselho Deliberativo da ABTLP.
Na ocasião, foram debatidos alguns temas atuais que 
impactam as empresas de transportes de produtos pe-
rigosos. Um deles, foi a dificuldade das empresas em 
manter cópias físicas da autorização de transporte in-
terestadual de produtos perigosos dentro de cada um 
dos veículos.
Essa autorização é emitida por meio de sistema infor-
matizado do Ibama, mas a legislação ainda não possibi-
litava uma cópia digitalizada dessa autorização.
“O Ibama foi sensível à demanda e então ficou de pu-
blicar uma instrução normativa ou uma autorização 
interna do órgão flexibilizando essa necessidade de se 
manter cópia física, para que a gente possa manter 
cópia digital”, adianta o assessor da Fetcemg.
Outra demanda foi sobre a possibilidade de apreensão 
de veículos em função de descumprimentos da reso-
lução da ANTT 5947. “Essa resolução, muitas vezes, 
tem pormenores de legislação, mas da forma como a 

instrução normativa está em vigor, possibilita que por 
uma questão menor de desatendimento à legislação, 
um veículo possa ser apreendido administrativamente 
e depois declarado seu perdimento pela via judicial”, 
explica Walter.
“O presidente revelou-se bastante sensível a esse pon-
to, pois mostramos a necessidade de se ter um critério 
de razoabilidade para apreensão desse veículo ape-
nas a situações mais graves. Os pleitos foram muito 
bem recepcionados e estão sendo acompanhados pela 
ABTLP e pela Fetcemg”, finaliza.
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

O Transporte Rodoviário de Cargas é essencial para a 
manutenção e expansão das atividades econômicas no 
Brasil. Sua relevância e solidez foram alicerces impor-
tantes durante o grave período pandêmico que alterou 
nosso modo de vida. Mesmo com todos os desafios, o 
TRC permaneceu em plena atividade, garantindo o fluxo 
das mercadorias e o abastecimento das cidades.  
Dentre os desafios para o futuro do TRC, está a busca 
pelo desenvolvimento de tecnologias que proporcio-
nem a redução das emissões de gases poluentes que 
contribuem para a contaminação do ar e da atmosfera, 
constituindo-se como fatores prejudiciais à saúde dos 
seres vivos e causadores do efeito estufa.
O impacto das emissões atmosféricas do setor de 
transporte foi avaliado no 1º Inventário Nacional de 
Emissões Atmosféricas do Veículos Automotores, ela-
borado pelo Ministério do Meio Ambiente, que concluiu 
que, até o ano de 2021, o TRC seria responsável por 90% 
das emissões de CO2 no Brasil.
Importante destacar que o setor de TRC tem adotado 
diversas ações para garantir a redução de emissões 
de gases atmosféricos durante suas operações. O pro-
grama DESPOLUIR, realizado pela CNT em parceria com 
o SEST SENAT, figura como uma iniciativa pioneira em 
termos de gestão ambiental para promoção de uma 
cultura empresarial que valorize a redução das emis-
sões atmosféricas.
Um dos pilares do programa são as ações de controle 
de emissões por meio de pontos de aferição. Em Minas 
Gerais, por exemplo, a Fetcemg disponibiliza seis unida-
des móveis de amostragem, equipadas com os instru-
mentos de medição, operados por técnicos capacita-
dos para analisar os pontos críticos que influenciam a 
emissão de poluentes e o uso racional de combustível 
dos veículos movidos a diesel.
Além das iniciativas voltadas para o monitoramento 
das emissões, o regramento legal brasileiro vem, há 
décadas, buscando estabelecer parâmetros adequados 
para redução das emissões atmosféricas dos veículos 
automotores. Assim, ainda no ano de 1989, foi instituído 
o Programa de Controle de Poluição do Ar por veículos 
Automotores – PROCONVE por meio da Resolução CO-
NAMA № 18/86. 
O PROCONVE teve como um dos seus principais objeti-
vos reduzir os níveis de emissão de poluentes por ve-
ículos automotores, tendo sido dividido em diferentes 
fases, cada uma destas contemplando um setor produ-
tivo específico.
Com as sete fases do programa já implementadas, foi 
possível identificar a redução na fonte móvel (veículos) 
de 98% na emissão de poluentes. A emissão média, por 
exemplo, de monóxido de carbono (CO) de um veícu-
lo leve era de 54 g/km antes do início da fase 1. Na 
atualidade essa emissão está por volta de 0,4 g/km. 
Os resultados expressivos obtidos estão diretamente 
ligados à modernização do parque industrial brasileiro, 
à renovação da frota de veículos e ao desenvolvimen-
to de tecnologias limpas no setor automobilístico e de 
combustíveis.
Conforme dados apresentados na Avaliação do Im-
pactos Econômicos e Benefícios Socioambientais do 
PROCONVE, publicada pelo MMA em 2016, para os veí-
culos movidos a diesel, houve redução nas emissões 
por meio de melhorias tecnológicas no processo de 

combustão dos motores, resultando em economia no 
consumo de combustível e consequente redução das 
emissões atmosféricas.
O transporte rodoviário de cargas está contemplado 
na Fase PROCONVE F8, que teve sua implementação 
iniciada com a publicação da Resolução CONAMA № 
490/2018. Com a publicação deste normativo, os fabri-
cantes e importadores de novos modelos de veículos, 
que nunca obtiveram Licença para Uso da Configuração 
de Veículo ou Motor - LCVM, possuem até 1º de janeiro 
de 2022 para adequarem os motores aos limites máxi-
mos de emissão de poluentes pelos intervalos de roda-
gem e de tempo, que serão considerados nos termos 
do art.6 e incisos da referida resolução. 
Com a implementação da Fase 8 do programa, busca-se, 
a partir dos novos modelos, alterar o perfil das emis-
sões atmosféricas da frota de veículos de transporte 
rodoviário, incluindo o setor de transporte de cargas.
Por fim, é importante salientar que as empresas e 
proprietários de veículos de cargas devem manter es-
truturados e em funcionamento seus programas de 
controle e emissões atmosféricas em observância aos 
regramentos legais vigentes, de forma a desenvolver 
práticas e padrões ambientalmente adequados nas 
operações de transporte de cargas no Brasil.

.
FERNANDO PERSECHINI

Advogado especializado em Direito Ambiental.
OAB/MG -147.959

MELHORIA DOS PADRÕES DA QUALIDADE 
DO AR: UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS 
POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
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Em 24 de setembro de 2021, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) finalizou o julgamento do Recurso Extraordi-
nário nº 1.063.187 (Tema nº 962 de Repercussão Geral), 
o qual se discutia a possibilidade de incidência de Im-
posto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores 
recebidos pelo contribuinte na devolução de tributos 
pagos de forma indevida (repetição de indébito), corri-
gidos pela taxa SELIC, índice adotado para a correção 
monetária do indébito tributário.
O STF proferiu entendimento favorável aos interesses 
dos contribuintes, fixando a seguinte tese jurídica: “É 
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL so-
bre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em 
razão de repetição de indébito tributário”.

O entendimento foi de que os juros de 
mora têm o intuito de reparar as perdas 
que o lesado sofreu e, dessa forma, 
figura-se como indenização e não 
acréscimo patrimonial, de modo a não 
incidir a tributação pelo IRPJ e CSLL. 

Para o ministro relator Dias Toffoli, entende-se que os 
juros de mora têm o intuito de reparar as perdas que 
o lesado sofreu e, dessa forma, figura-se como indeni-
zação e não acréscimo patrimonial, de modo a não in-
cidir a tributação pelo IRPJ e CSLL. Nas suas palavras: 
“Os juros de mora estão fora do campo de incidência 
do imposto de renda e da CSLL, pois visam, preci-
puamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, 
não implicando aumento de patrimônio do credor”.
Em que pese a decisão ter sido favorável ao contri-
buinte, resta saber se haverá modulação de efeitos, 
pois, considerando que a maioria das empresas estão 
recuperando tributos federais, principalmente após 
julgamento dos embargos de declaração para excluir 
o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, os valo-
res a serem repetidos representam montante expres-
sivo, que certamente estava previsto na arrecadação 
pela Fazenda Nacional com o “ganho” pela correção 
monetária. 

A decisão vem em momento oportuno, 
justamente pelo fato de as empresas 
estarem recuperando o ICMS da base de 
cálculo do PIS e da Cofins. 

Vale lembrar que o julgamento se deu em sede de 
repercussão geral, ou seja, o seu resultado será auto-
aplicável para todos os processos judiciais em curso.
Essa decisão vem em momento oportuno, justamen-
te pelo fato de as empresas estarem recuperando o 
ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, o que 
representa ganho de capital e que, de acordo com 
a legislação, gera incidência do Imposto de renda. O 
que cabe ressaltar é a correção monetária sobre esse 
ganho de capital pela taxa Selic, que fica isenta da 
incidência do IRPJ, nos termos do julgamento do RE nº 
1.063.187 supracitado. 

GABRIEL MOLINARI MARINHO
Assessor jurídico do Setcemg e da Fetcemg

JULGAMENTO, PELO STF, DA INCIDÊNCIA 
DE IRPJ E CSLL SOBRE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO TRIBUTÁRIO

CONHEÇA A ASSESSORIA JURÍDICA DO SETCEMG

O Setcemg oferece assessoria e serviços jurídicos em tempo integral nas áreas Trabalhista, Tributária e Cível, 
com o foco em ações preventivas e educativas. Entre em contato e saiba mais: (31) 3490-0330
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Instituído pela Lei nº 14.206/2021, o Documento de 
Transporte Eletrônico (DT-e) tem por objetivo estabe-
lecer documento eletrônico obrigatório que consolida-
rá documentos físicos necessários ou exigidos.
A nova tecnologia permitirá a unificação de documen-
tos exigidos nas operações de transporte, seja rodo-
viário, ferroviário, aquaviário ou aéreo.
Assim, para uma operação, o transportador apenas 
precisará emitir o DT-e e levá-lo consigo, tendo no do-
cumento as informações da NF-e associada aos itens 
carregados.
O documento, dentre outras obrigações administra-
tivas, deverá conter os dados e informações cadas-
trais, contratuais, ambientais, sanitárias, de seguran-
ça, logísticas, comerciais e de pagamento.

A lei permite que um regulamento (ainda pendente de 
regulamentação) fixe os casos de dispensa do DT-e 
segundo: a) as características, tipo, peso ou volume 
total da carga, b) origem e destino do transporte den-
tro dos limites do mesmo Município; c) se a distância 
da viagem, quando origem e destino do transporte 
se localizar em Municípios distintos e contíguos, d) 
transporte para coleta de produtos agropecuários 
perecíveis diretamente no produtor rural, e, e) coleta 
de mercadorias a serem consolidadas e entrega de 
mercadorias após desconsolidação.
Serão obrigados a gerar, solicitar a emissão, o cance-
lamento e o encerramento do DT-e, o embarcador, o 
contratante do transporte remunerado, o proprietário 
de carga, o expedidor ou consignatário.
O DT-e deverá ser gerado pelas pessoas jurídicas 
denominadas “geradoras de DT-e”, registradas pelo 
Ministério da Infraestrutura, cuja forma será ainda 
definida através de regulamento.
Sobre a aplicação de penalidades, elucida o artigo 16º, 
da Lei nº 14.206/2021:

ART. 16. CONSTITUI INFRAÇÃO PUNÍVEL COM FUNDAMENTO 
NO DISPOSTO NESTA LEI:

I - Operar transporte sem prévia emissão do res-
pectivo DT-e;
II - Não disponibilizar DT-e emitido ao TAC, confor-
me previsto no art. 14 desta Lei;
III - Gerar, utilizar, cancelar, inserir evento ou en-
cerrar DT-e em desconformidade com o disposto 
nesta Lei ou em seu regulamento;
IV - Condicionar o transportador a utilizar conta de 
depósitos ou de pagamento específica para a ope-
ração contratada, distinta daquela de livre escolha 

do TAC ou equiparado; e
V - Descontar o valor do custo de geração ou a ta-
rifa de emissão do DT-e do valor do frete contrata-
do, de modo a acarretar prejuízo ao transportador.

Importante mencionar que o valor das multas aplicá-
veis ainda será definido na regulamentação.
A vigência de todos os dispositivos da Lei nº 
14.206/2021 iniciou com a sua publicação, de modo 
que as alterações já estão vigentes, ressaltando que 
seu objetivo maior é facilitar e modernizar os proce-
dimentos e controles que envolvem o transporte de 
cargas no país, contudo, os prazos e a forma para que 
os órgãos e as entidades da administração públicas 
federais intervenientes em operações de transporte 
unifiquem no DT-e os documentos e as demais obriga-
ções administrativas de sua competência serão ain-
da convencionados em regulamento, a partir da uma 
data estabelecida (em cronograma a ser divulgado) 
pelo Poder Executivo federal.

ISABELA MARIA CUNHA TEIXEIRA
Assessora jurídica do Setcemg e da Fetcemg

A EMISSÃO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL DO 
DOCUMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO 
(DT-e) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Serão obrigados a gerar, solicitar 
a emissão, o cancelamento e o 
encerramento do DT-e, o embarcador, o 
contratante do transporte remunerado, 
o proprietário de carga, o expedidor ou 
consignatário. 
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Com a entrada em vigor da Resolução 
Contran 850, muitos associados en-
traram em contato com a assessoria 
jurídica do Setcemg para tirar dúvidas 
sobre como consultar os cursos es-
pecializados dos motoristas, uma vez 
que, pela nova resolução, os cursos 
não constam mais na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), somente no 
Registro Nacional de Condutores Ha-
bilitados (RENACH), que somente pode 
ser consultado pelos órgãos públicos 
de trânsito.

“Com esse material completo, as 
empresas vão descobrir tudo o que 
precisam saber sobre a resolução, 
vão saber como identificar os certi-
ficados entregues pelos condutores 
aprovados nos cursos especializados 
e terão acesso a um quadro com os 
prazos para renovação da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) em vários estados e no Distrito Federal.

Acesse o material elaborado pela nossa assessoria 
juridicoambiental no nosso site e confira as princi-
pais alterações.

SETCEMG LANÇA E-BOOK SOBRE O RENACH 
E CURSOS MOPP

CONHEÇA NOSSA ASSESSORIA JURIDICOAMBIENTAL. 
ACESSE SETCEMG.ORG.BR E SAIBA MAIS SOBRE OS 
SERVIÇOS OFERECIDOS ÀS EMPRESAS DE TRANS-
PORTE. ASSOCIADAS TÊM MUITOS BENEFÍCIOS!
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Em outubro, a Fetcemg, representada pelo assessor jurí-
dico Gabriel Molinari, participou da reunião do Colégio de 
Representantes dos Contribuintes Mineiros, do qual a Fe-
deração faz parte, com o deputado Bráulio Braz. A reunião 
foi marcada para discussão do Projeto de Lei 1761/2020 
ALMG, que visa possibilitar aos contribuintes mineiros que 
regularizem sua situação perante o fisco estadual por 
meio da ampliação dos permissivos legais previstos na Lei 
nº 6.763/1975, buscando a ampliação das prerrogativas do 
Conselho de Contribuintes para a análise de caso a caso.

O permissivo legal é a autorização dada por lei ao órgão 
julgador administrativo para reduzir ou cancelar a penali-
dade por descumprimento de obrigação acessória (multa 
isolada), nos termos do art. 53, § 3º, da Lei nº 6.763/75.

Segundo Molinari, “a aprovação do referido projeto de lei 
poderá promover a redução dos índices de inadimplência, 
aumentando, consequentemente, a arrecadação tribu-
tária, de forma que, concomitantemente, propiciaria aos 
contribuintes meios mais justos no julgamento de suas 
demandas”. 

FETCEMG PARTICIPA DE DEBATE SOBRE A 
REGULARIZAÇÃO FISCAL
Colégio de Representantes dos Contribuintes Mineiros discutiu o PL 1761/2020 ALMG, que busca corrigir falhas no 
sistema tributário estadual, fazendo com que o estado passe a presumir a boa-fé do empreendedor, evitando que 
infrações, cometidas pelo desconhecimento do nosso complexo sistema tributário sejam tratadas de forma tão 
rigorosa pelos órgãos fiscais.
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ASSOCIE-SE AO SETCEMG

O SETCEMG É UM DOS MAIORES REPRESENTANTES
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS E LOGÍSTICA DE MINAS GERAIS.
Há 68 anos, o sindicato defende os interesses do setor e contribui
para o desenvolvimento econômico da atividade. Com um portfólio
completo de serviços e benefícios, oferece todo o suporte
que as empresas precisam para crescer.


