
No dia 20/08/2021, foi publicada e entrou em vigor a Portaria nº 106/2021, do Ministério de

Infraestrutura (“Portaria nº 106/2021”), que disciplina os requisitos e procedimentos para a

aprovação de projetos de investimento como prioritários na área de infraestrutura, no setor

de logística e transporte, para fins de emissão de debêntures incentivadas, conforme

disposto na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 (“Lei nº 12.431/2011”), e no Decreto nº 8.874,

de 11 de outubro de 2016 (“Decreto nº 8.874/2016”). Além disso, a Portaria nº 106/2021

revoga a Portaria GM/MTPA nº 517, de 5 de outubro de 2018 (“Portaria nº 517/2018”), que

disciplinava o tema.

Com a nova Portaria, também passaram a ser considerados projetos de investimento

prioritários aqueles que, realizados em aglomerados subnormais ou áreas urbanas isoladas,

proporcionem benefícios sociais. Desta forma, poderão ser considerados projetos de

investimento prioritários no setor de logística e transporte:

(i) aqueles que são objeto de processo de concessão, permissão, arrendamento,

autorização ou parceria público-privada e que integrem o Programa de Parcerias de

Investimentos da Presidência da República – PPI ou o programa que venha a sucedê-lo;

(ii) aqueles que proporcionem benefícios sociais relevantes, desde que realizados em

aglomerados subnormais ou áreas urbanas isoladas; ou

(iii) aqueles que não se encaixem nas hipóteses mencionadas nos itens “i” e “ii” acima, mas

que tenham sido aprovados pelo Ministério da Infraestrutura.

Além disso, por meio da Portaria nº 106/2021, as subconcessionárias foram expressamente

enquadradas na categoria de concessionárias para fins de implementação e gestão do

empreendimento objeto do projeto prioritário.
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Quanto ao procedimento para aprovação do projeto de investimento

como prioritário para fins de emissão de debêntures incentivadas,

houve algumas alterações. Para requerer a aprovação, deverá ser

realizada solicitação de aprovação pela pessoa jurídica de direito

privado titular do projeto, através do sítio eletrônico www.gov.br,

apresentando-se os documentos e informações elencados no artigo

5º da Portaria nº 106/2021. Nesse sentido, mediante a nova Portaria,

foi dispensada a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de

Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa

relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União.

Com relação à declaração técnica da Agência Reguladora ou órgão

competente, tratando-se de projeto regulado pelo Poder Público, o

Ministério da Infraestrutura poderá encaminhar a solicitação de

aprovação do projeto à entidade reguladora competente, para que

esta forneça declaração técnica. Neste caso, o interessado ficará

dispensado de realizar o requerimento de declaração diretamente à

Agência Reguladora.

Ademais, outra mudança introduzida pela Portaria nº 106/2021 foi a

possibilidade de requerer a aprovação do projeto de investimento

como prioritário a partir da homologação do resultado do respectivo

leilão, caso se trate de projeto resultante de licitação realizada na

modalidade de leilão, sendo a outorga emitida pelo Ministério da

Infraestrutura ou pela Agência Reguladora Federal competente.

Quanto à aprovação, foi mantida a competência da Secretaria de

Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura

para realizar a verificação formal de documentos e informações e

manifestar-se quanto à aprovação do projeto de investimento,

mediante parecer técnico, procedendo à elaboração de minuta de

Portaria de aprovação, quando cabível. Além disso, caso a

solicitação seja referente a projeto no setor de logística e transporte

portuário, a Secretaria deverá providenciar a sua autuação,

apensamento ou relacionamento ao processo administrativo em que

foi expedida a outorga (contrato de arrendamento, contrato de

adesão ou termo de autorização).

Após a manifestação da Secretaria, não havendo parecer referencial

sobre o tema ou existindo dúvidas jurídicas especificadas nos autos,

a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias proporá à

Secretaria Executiva o encaminhamento dos autos à Consultoria

Jurídica do Ministério da Infraestrutura, para fins de verificação do

atendimento da legalidade e dos aspectos formais do ato.

Desta forma, mediante a publicação de Portaria do Ministério da

Infraestrutura, o projeto será considerado aprovado como prioritário.

Nos casos de solicitação de aprovação de projeto resultante de

licitação por meio de leilão requerida a partir da homologação do

resultado do respectivo leilão, a aprovação do projeto como

prioritário ficará condicionada à assinatura do contrato ou do ato de

outorga.
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Após a aprovação, deverão ser cumpridas pela empresa titular do projeto e pela sua

sociedade controladora as seguintes obrigações:

(i) manter informação relativa à composição societária da empresa titular do projeto

atualizada junto ao Ministério da Infraestrutura e da Agência Reguladora ou órgão

competente, nos termos da regulação;

(ii) destacar, quando da emissão pública das debêntures, na primeira página do Prospecto e

do Anúncio de Início de Distribuição ou, no caso de distribuição com esforços restritos,

do Aviso de Encerramento e do material de divulgação, o número e a data de

publicação da Portaria de aprovação do projeto prioritário e o compromisso de alocar

os recursos obtidos no projeto;

(iii) manter a documentação relativa à utilização dos recursos captados, até cinco anos após

o vencimento das debêntures emitidas, para consulta e fiscalização pelos Órgãos de

Controle e Receita Federal do Brasil; e

(iv) observar as demais disposições constantes na Lei nº 12.431/2011, no Decreto nº

8.874/2016, na legislação e normas vigentes e supervenientes, sujeitando-se às

penalidades legais.

A ocorrência de situações que evidenciam a não implementação do projeto prioritário na

forma aprovada em Portaria deverá ser informada não apenas à Secretaria de Fomento,

Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, mas também à Unidade da Receita

Federal do Brasil com jurisdição sobre o estabelecimento da matriz da empresa titular do

projeto.

Por fim, destaca-se que as solicitações requeridas ao Ministério da Infraestrutura até a

publicação e entrada em vigor da Portaria nº 106/2021, reger-se-ão pelos procedimentos e

requisitos constantes na Portaria nº 517/2018, salvo exigências que tenham sido dispensadas

pela nova Portaria.

A equipe do Stocche Forbes permanece à disposição para prestar esclarecimentos adicionais

sobre a regulamentação do Ministério da Infraestrutura, bem como para prestar assessoria

jurídica sobre o tema.


