
Por ocasião da XXIII" Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transpoites 
dos Países do Cone Sul, realizada na cidade de Buenos Aires, nos dias 26, 27 e 28 
de novembro de 1997, os Organismos de Aplicação do ATIT do Brasil e do Paraguai 
se reuniram, em caráter exhaordináno, para tratarem de assuntos operacionais 
relativos aos serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros enh-e as 
localidades de Hernandanas(PY)-Foz do Iguaçú (BR) e Puerto Franco(PY)-Foz do 
Iguaçú (BR). 

Considerando o recebimento de denúncias das empresas afetadas nas linhas 
Ciudad de1 Este(PY)-Foz do Iguaçú(BR), de irregularidades cometidas por empresas 
prestadoras de serviços entre as localidades de Hernandarias(PY)-Foz do Iguaçii 
(BR) e Puerto Franco(PY)-Foz do Iguaçú (BR) 

ACORDAM: 

a) sejam realizados, de imediato, pelo Brasil e Paraguai, os estudos sobre a situação 
atual das linhas Hernandarias(PY)-Foz do Iguaçú (BR) e Pueito Franco(PY)-For 
do Iguaçú (BR): trocando-sel inclusive: informações prelirninar-es e realizando. se 
necessário, inspeções técnicas conjuntas nos seus itinerários: 

b) sejam definidas regras e pi-ocediinentos a sereni adotados obrigatoi-iarilente tia 

operação das referidas linhas; 

c) sejam as regras em questão discutidas e apro\.adas ein Reunião Bilateral a sei- 
realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 1998. iio Paragiiai. junto corii outi-os 
temas a sei-enl intercainbiados, previamente, coni a de~ic i ;~  aritecedència. 

d) fica sein efeito o Fac simile No 182 de 27/10!97. voltando as liiiiias 
Hei~iandai-ias(PY)-Foz do Igiraçú (BR) e Piieito Ti-aiico(PY)-Foz do Iguaçii (BR). 
a opei-are111 coin 24 ft-equèiicias diárias por sentido. 

.L\ presente aia foi aprovada pelos Organisiiios de Aplica(-ào do .A.l'lT do 
Brasil e do Pai-aguai. sendo assinada ern dois origiiiais de iiiesiiio teor e efeito. 
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ATA 

Por ocasião da XXIII" Reunião de Miiiishos de Ohras Plílilic;cc r I ' rai~?~iniirs 
dos Países do Cone Sul, realizada na cidade de Bueiios Aires. 110s 26, 77 e ? X  
de noveinliro de 1997. os Organisinos de Aplicação tio AI-ll' do Bi-a<il e do 1':ii:iyiirii 
se reuiiirarn, em caráter extraordinário, para tratarei11 de assuiltos oy~ciacii:ii;iis 
rel;itivos aos serviços de bmspoite coletivo rodoviários de passageiros eiiiiy iis 
localidades de Hernandaiias(PY)-Foz do Igiiaçú (BK) e Puei-to Fi-aiicu(P\')-1'0;. do  
Iguaçú (BR). 

Considerando o recebimento de deiiúncias das empresas af~tndas rias liiili:is 
Cilidrid de1 Este(PY)-Foz do Igunçíi(1iR). de irregiilai-idades cometidas por enipres:is 
prestadoras de seiviços entre as localidades de Heinaiidarias(PY)-Foz do Igiiaqii 
(BR) e Puerto Franco(PY)-Foz do Igiiaçú (BR) 

ACORDAM: 

a) sqiarn realizados, de imediato, pelo Brasil e Paragiiai, 9s estiidos sobre a sitiiíiç5o 
atual das liiilias Hernnndru-ias(l'Y)-Foz do Igiiaçú (Bll) e Pitei-to Fraiico(PY)-l'oz 
do Iguaçú (BR), trocando-se, inclusive- uifoi-rnações preliiiiiiiares e realizando. se 
necessário, iiispeções técnicas conjiiiitas nos seus itiiierários; 

b) sejam definidas regras e procedimentos a serein adotados obi-igatoriaiiiciitc ii:i 
operação das referidas linhas; 

c) sejam as regas  em questão discutidas e aprovadas ern Reunião Bilatei-;i1 a sei- 
realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro de 1998, no Paragiiai. jiirito coiii oiitios 
teinas a sercin intercainbiados, previamente, coiri a devida aiiteced&~icia. 

d) fica sern efeito o Fac siinile No 182 de 27110197, voltando as l i i i l i r ; ~  

f%erna~~dariasíPE')-Foz do Iguaçú (BR) e Puerto Franco(PY)-Foz do Iguaçú ( U f t i ,  
a operarein coin 24 freqiiêiicias diárias por sentido. 

A prcscriie ata foi alvovadn pelos Orgariisnios de Aplicaçiío do :\l-l-T' ilc. 

Brasil e do l'araguai. seiido :I ;siiiad:i ciii dois origiriais de niesino teor e efeito. 
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ARTAMENTO DE TRANSPORTES 

DESTINATARIO: T E L E F ~ :  90s 9 scl. 4 9 S / 6 9  

LIC. ROBERTO VILLAMAYOR GABAGLIO 4$. .4 
= v 

DIRETOR DE TRANSPORTES TERRESTRES (DTT) a c  
MINISTERIO DE OBRAS P ~ B L I C A S  E COMUNICÁÇQES(R.IOPC) 
N o  TOTAL DE PAGINAS, INCLUINDO ESTA: IDATA 27 110 197 . 
MENSAGEM (ESPECIFICAR O ASSUNTO) 

ACOLHENDO COMUNICAÇ30 CONTIDA NO TELEX N0372196- 
DTTIMOPC, DE 14/03/96, FIRMADO PELO ENGO VENANCIO 
MORINIGO BRITEZ, ESTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES 
~ocaoviA~ios (DTR), ATOIAVÉS DQ TELEGRAMA CIRCULAR No 
4.034/DTRISTTIMT, DE 19/12/96, MANIFESTOU SUA 
COMCORDÁNCIA COM O AUMENTO DE 12 (COZE) PARA 24 (VINTE 
E QUATRO) FREQUÊNCIAS DIÁRIAS NAS LINHAS PUERTO 
FRANCO(PY) - FOZ DO IGUACU.(BR) E HERNANDARIAS (PY) - FOZ 
DO IGUACU (BR),OPERADAS RESPECTIVAhTENTE PELA EMPRESA 
TRANSF'ARANAENSE SIA E PELA EMPRESA DE TRANSPORTE 
CHACO BOREAL SRL. 

NO ENTANTO, EM 03/03/97, ATRAVGS DO TELEGíIAfilA CIRCULAR 
No 328-DTWSTTlMT, FOI COMUNICADO A ESSA DIRECUIÓN DE 
TRANSPORTE TERRESTRE (DTi)  QUE O ÓRGÂCI DE TRAIJSPORTE 
BRASILE1RO PERMANECIA AGUARDANDO INFORFMIASÁQ QUANTO 
AOS HORARIOS DE OPE~~ACÁO DAS FRFGUÊNCIAÇ 
AUTORIZADAS, A FIM DE EXERCER MELHOR CONTROLE E 

I FISCALIZACÃO SOBRE AS OPEWDORAS. 

CONSIDERANDO: (1) NÃO HAVER SIDO ENCAIlrilNi-IADA PARA 
NOSSA AVALIAÇÁO, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER 
INFORMAÇÁOSOBREOS NOVOS QUADROS DE HGRARIOS DAS 
LINHAS PUERTO FRANCO (PY) - FOZ DO IGUAÇ'J (BR) E 
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IUDAD DE1 E 

DELAS DECORRENTES; (3) O FATO DE A CONCORDÂNCIA DO 
DTR, NA REALIDACE, NAO TER SIDO DADA EV CARATER 
DEFINITIVO, EM FACE DA RESSALVA FEITA NO TELEGRAMA 
CIRCULAR No 4.034/DTfiUSTí/MT, 

COMUNICAMOS A SUSPENSÃO TEMPORARIA DA' DUPLICAÇÃO 
DOS QUADROS DE HORARIOS DAS LINHAS PUERTO FRANCO (PY) - FOZ DO IGUAÇU (BR) E HERNANDARIAS (PY) - FOZ DO IGUAÇU 
(BR), DE 12 (DOZE) PARA VINTE E QUATRO FREQUÊNCIAS 
DIARIAS, DEVENDO OS REFERIDOS SERVIÇOS VOLTAREM A 
OPERAR APENAS AS 12 (DOZE) FREQUÊNCIAS DIARIAS 
ANTERIORMENTE AUTORIZADAS, ATE QUE O ASSUNTO SEJA 
DISCUTIDO E DECIDIDO EM REUNIÃO BILATEWL ENTRE OS 
ORGANISMOS DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE TRANSPORTES 
INTERNACIONAL TERRESTRE(AT1T) DOS DOIS PA~SES. 

L 
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IDEM PARA: 

- DIRETORIA DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS - DNERIMT 
3 11;  4 0  51' - 0 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOSISTTIMT. 



2. O PROBLEMA ATUAL. 

Na uliinici recni;lc Pras;i/Parag~ai , CI Traricprironae~rz e a Ci- iac~ Boreal 
propuseinm a d~1plicc;áo da; freqtiêiicias das linhas Presidenfe rranco - Foz 
e t l e rn~~ ,  darias - F07. passando a oferta autorizada de cada uma delas de 
12 pcira 24 horórios diários. 

As emprcsas nlegavam, para tanto. !um hipotíilico auriiento ds demanda rias 
refeiidas ligações, sem, contudo. oferecer para anklise documentos ,lue 
comprovassem tecnicamente tal fato. em razão do que Brasil e Paraguai 
resolveram passar a adotar. em casos desta natureza, os procedimentos 
consignados no item 2 da ata da reunião, a saber: 

2 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

2.1. - Anc:lise c'. .s Unhas Existenltl. 

Ficou clcordado que a criação de linhos novas, bem como o aumento de 
frequéncia de linhas já em funclonomenfo. deverão ser precedidas de estudos 
de demanda, elaborados pelos fransportadoras Interessodos, cornprovando sua 
vlabllldade técnico-ecnnõmlca. 

AceMo o esfudo pelo cwwno do país do empresa solicltante, n mecnro será 
encaminhado ao órgão de transporte do oufio país. que. em suas cottclusóes. 
poderá: 

1. Concordar com a criaçào de nova linha. cujo formalização deverá ser 
acordada, obrigatoriamente. em reunlão bflateral: 

2. Concordar com o aumento de frequ6ncla proposto. complementando-o via 
fax ou telex. 

Ignorando o acordado, inclusive no tocante a obrigatoriedade da remessa 
prévia dos respectivos estudos de mercado, o Paragucli, por intermédio do 
telex D i i  no 372196 (ANEXO I ) ,  com~inicou ao DTR. como feto consumado, 
haver autorizado o aumento de frequência pleiteado pei-l; transportadoras 
paraguaias, formalizando tais providências através das Disposiciones nos 74 e 
169196 (ANEXOS 2 e 3). que. além disto, também alteraram a formataçõo das 
faixas horárias diárias das linhas Presidente Franco - Foz e Hernandarias - Foz, 
maniida desde a sua criação, exatanienle para evitar oue elas interfe!issem 
no mercado das linhas Foz - Ciu,.jad dei Este. 

O equívoco da decisão fqi reconhecido inclusive por esse DTR, na correspog 
dência dirijida. em 17/00/96. a firma paraguaia Rápido Yguazu S/A (RYSA) 
- uma das operadorcis das linhas Foz do lguaçu (BR) - Ciudad de1 Este (PY)  -. 
onde é afirmado, text ~almente, *... que até o momento o Governo Paragualo não 

XIV Reunião Bilateral Brasil/Paraguai - ATIT (Foz. 31/08 e l0109/95). 
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encaminhou o estudo de demanda. comprovundo u vlabilldude fécnlro ecan6miro. rnrn 

ovrnento do froqvêr~cko. das linhas anferlorriieitte citadas" (ANEXO 4 ) .  

Na sequência dos fator em 19/12/96 - n3o obstante o en!ão Cord~nucior 
Geral de Paszageiios do DTR, Dr. MagJo Sc-mres. hriver assegurado a PLUMA, 
olguns dias antes, que a questão ficíirci para ser discutida e daciúida em 
reunião bilateral corn o Paraguai -, esse Departamento, através do telg 
grania circular 4.034196 DTRISITIMT (ANEXO 5 ) .  concordou com a dcrplica;ão 
das frequências das linhas Presidenle Franco - Foz e t lanandarias - Foz, sem, 
contudo, definir os novos horários autorizados para os serviços. 

Por fim, em virt~ide das sucessivas reclamccções feltas a fiscalizaçã~ do 
9 O  DRFIDNER p?lcis empresas brasiloirnz e para juaias deientorn; dcs liniias 
internacionais Foz - Ciudad de1 E s l t  YO 6). ponlando as irrrguluridades 
prati-adgs sobre seus s~riiços pela 1 1  ii'sparanaense e pela Chaco Boreal, 
o D1R encaminhou as autoridades de transporte paraguaias o telegrama 
circular 3281961 DTRISTT/MT (ANEXO 7) .  solicitando esclarecimentos quanto 
aos novos horários autorizados aquelas trasnsportadoras, deixando-as livres. no 
entanto, para continuarem a praticar as irregularidadss denunciadgs. 

3. OS PEDIDOS. 

Em face do exposto, e considerando que ao duplicar as frequências das liiihris 
Presidente Franco - Foz e Hernondorios - Foz. sern definir os novos c.luoLfros de 
horários a serem por elas operad~s. esse PTR facilitou aindci miiis a 
concorrência ruinosa praticada pelas suas operadcras sobre as linhas Foz - 

Ciudad de1 Este, 

a PLUMA solicita a V.P que o UTR diligencie junto a Direção de 
Transporte Terrestre, do Ministério de Obras Públicas e Coir~c~riico 
ções do Paraguai, no sentido de que a medida seja suspensã 
temporariamente, até que os dois países, através da troca de telex 
ou (o que seria ainda melhor !) em uma próxima reunião bilateral, 
estabeleçam, tecnicamente, novas faixas de horários diárias para 
os serviços da Transparanaense e da Chaco Boreal. 

Poi outro lado. como a Transparanaense e a Chaco aoreal, até agora, 
conseguiram obter tudo o que queriam das autoridades de transporte 
brasileiras (do reconhecirnento de suas linhas, as duas duplicações de 
frequências autorizadas), é razoável pensar que muito em breve elas irão 
tentar ampliar ai!ida mais os quadros de horários de suas linhos, criando, 
consequeritemenie, a possibilidade de novos prejuízos para ar operadoras das 



linhas Foz - Ciudad de1 Este. das quais a PLUMA e a IRIAÃOS RAFAGNIN, como 
já foi dito, são ernpresai brasileiras. 

Sem qualquer resquirif~ de xenofobismo. examinando a questão apenns do 
ponto de vista das relações internacionais. parece lógico que, sempre que 
os interesses comerciais de empresas de dois países estejam em conflito, cuda 
país defenda os interesses de suas empresas. 

Lamentavelmente, pelo que se deduz d@s fatos comentados rio presente 
expediente, não é o que tem acontecido corn os ernpresas brasileiras, no caso 
das liiihas Presidente Franco - Foz e Hernandarias - Foz. razão porque: 

a PLUMA soliciln, também, a V.Sa que novas decisões desce DTR, 
envolvendo as lirilias em questão, sejam previamente iiifoririadas 
as opergdoras brasileiras das linllas Foz - Ciudad dei Este, dando- 
se a elas, inclusive, o direito de príPvia manifestação sobre a 
matéria, procedimento, de resto, que vem de ser consagrado nas 
Normas Complementares nos 08/96 (art. S0 3 1') e 09/97 (art. a", III), 
baixadas pelo ExmO Sr. Ministro dos Transpoites airavés das Portarias 
nos 503/96 e 20/97, respectivamente. 

Atenciosamente. 

Brasilia, 24 de março de 1997. 

8 anexos, totalizando 12 (doze) documenfos. 
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