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Novo marco legal das 

ferrovias é instituído 

por Medida Provisória
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01 de setembro de 2021

No dia 30/08/2021 entrou em vigor a Medida Provisória nº 1.065/2021 (“MP nº 1.065/2021”),

editada pelo Governo Federal, que versa sobre a exploração do serviço de transporte

ferroviário, o trânsito e o transporte ferroviários e as atividades desempenhadas por

administradoras ferroviárias e operadores ferroviários independentes.

Além disso, a MP nº 1.065/2021 institui o Programa de Autorizações Ferroviárias, que terá a

finalidade de promover investimentos privados no setor ferroviário por meio de outorgas no

regime de autorização, já adotado com sucesso em outros setores de infraestrutura.

A partir do marco legal instituído pela referida Medida Provisória, torna-se possível a exploração

de ferrovias por meio de autorização, que deverá ser formalizada em contrato de adesão, a

requerimento ou mediante seleção em chamamento público conduzido pelo Ministério da

Infraestrutura. O prazo de vigência da autorização poderá ser de até 99 anos, renováveis por

iguais e sucessivos períodos, desde que (i) haja manifestação prévia de interesse pela

autorizatária, e (ii) a infraestrutura ferroviária esteja operante.

Segundo o texto da MP nº 1.065/2021, os requerimentos de autorização dirigidos ao Ministério

da Infraestrutura devem ser instruídos, minimamente, com os seguintes documentos:

(i) minuta do contrato de adesão preenchido com os dados técnicos propostos pelo 

requerente;

(ii)   estudo técnico da ferrovia, prevendo, no mínimo:

• (a) a indicação do traçado total da infraestrutura ferroviária pretendida;

• (b) a configuração logística e os aspectos urbanísticos e ambientais relevantes;

• (c) as características básicas da ferrovia com as especificações técnicas da operação 

compatíveis com o restante da malha ferroviária; e 

• (d) o cronograma estimado para a implementação ou recapacitação da infraestrutura 

ferroviária; e

(iii) certidões de regularidade fiscal do requerente.



Após recebidos os requerimentos, o Ministério da Infraestrutura

deverá analisá-los, publicar seus respectivos extratos, deliberar

sobre a outorga da autorização, ouvindo a Agência Nacional de

Transportes Terrestres (“ANTT”), publicar a decisão e, em caso

deferimento, o extrato do contrato. Somente serão negados os

requerimentos que (i) não observarem as disposições da Medida

Provisória e de seu regulamento, (ii) forem incompatíveis com a

Política Nacional de Transporte Ferroviário; ou (iii) apresentarem

motivos de ordem técnico-operacional relevantes aptos a justificar a

negativa.

Quando por chamamento, a ANTT, por determinação do Ministério

da Infraestrutura, selecionará os interessados em explorar o serviço

de transporte federal de carga ou de passageiros em ferrovias:
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• não implantadas;

• sem operação, assim entendidas aquelas em que, outorgadas 

em regime de concessão ou permissão, apresentarem bens

reversíveis não explorados e sem tráfego comercial por mais de 2 

anos.

• em processo de devolução ou desativação;

• outorgadas a empresas estatais, exceto as subconcedidas; ou

• ociosas, nos termos a serem regulamentados.

À exceção de ferrovias não implantadas, é vedada a participação da

atual administradora ferroviária no chamamento. Ademais, caso haja

interesse na exploração dos trechos ferroviários mencionados que

estiverem em regime de concessão ou permissão, poderá haver

segregação desses da atual administradora em favor da nova

autorização, mediante eventuais ressarcimentos.

Havendo mais de uma proposta habilitada no chamamento público,

será realizado processo seletivo público disciplinado pela ANTT, que

considerará como critério de julgamento para escolha do vencedor o

maior lance, sendo possível a inclusão de pagamento de outorga.

Importante destacar que na autorização para exploração ferroviária

o risco do empreendimento é integralmente atribuído à autorizatária,

que não terá direito a equilíbrio econômico-financeiro.

Após a assinatura do contrato, sob pena de extinção da autorização

outorgada, a autorizatária deve obter, em até 3 anos, licença

ambiental prévia, em até 5 anos, licença de instalação, e em até 10

anos, licença de operação.

Sem prejuízo da nova modalidade, está mantida a possibilidade de

outorga para exploração ferroviária por meio de concessão ou

permissão, mediante licitação, observadas as disposições da MP nº

1.065/2021 sobre o tema.
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Em relação aos contratos de concessão vigentes, a MP nº 1.065/2021 estabelece que a

concessionária poderá requerer sua adaptação (i.e. alteração) para autorização quando uma

nova ferrovia construída a partir de autorização ferroviária federal entrar em operação e for

outorgada à:

(i) concorrente, de forma a caracterizar a operação ferroviária em mercado logístico

competitivo;

(ii) integrante do mesmo grupo econômico da atual administradora ferroviária, de forma a

expandir a extensão ou a capacidade ferroviária, no mesmo mercado relevante, em

percentual não inferior a 50%, definido em decisão do Ministério da Infraestrutura.

Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em

decorrência da primeira situação, poderá ser requerida sua recomposição pela

concessionária.

Ainda, a MP nº 1.065/2021 concede ao operador ferroviário independente o direito à

construção e exploração de ferrovias particulares mediante simples registro na ANTT, desde

que estas ferrovias se localizem exclusivamente em áreas privadas e observem as diretrizes

da política nacional de transportes ferroviários.

A autorização outorgada ao operador ferroviário independente será automática sempre que

apresentadas as documentações exigidas nas normas regulatórias, e as ferrovias exploradas

estarão sujeitas à regulação e fiscalização de trânsito e segurança da ANTT.

O operador ferroviário independente poderá prestar serviços de transporte ferroviário

mediante autorização (i) em ferrovia própria, devidamente registrada, e (ii) em ferrovia

administrada por terceiro, por meio da celebração de contrato privado entre as partes.

Outra novidade trazida pela MP nº 1.065/2021 é a possibilidade de as administradoras

ferroviárias e os operadores ferroviários independentes se associarem por meio de entidade

destinada a promover sua autorregulação técnico-operacional.

Por fim, menciona-se que os Estados, Municípios e o Distrito Federal estão autorizados a

outorgarem serviço de transporte ferroviário que não faça parte do Subsistema Ferroviário

Federal, cabendo à União o estabelecimento de diretrizes. Em moldes parecidos com os

delineados na Medida Provisória, o Estado de Minas Gerais, no ano de 2020, publicou lei

possibilitando a exploração de ferrovias por meio de outorga de autorização (Lei Estadual nº

23.748/2020), regulamentada pelo Decreto Estadual nº 48.202/2021.

A MP nº 1.065/2021 tem vigência de até 120 dias e, encerrado esse prazo, perderá a validade

caso não seja convertida em lei pelo Congresso Nacional.

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

sobre a regulamentação do novo marco legal das ferrovias, bem como para prestar

assessoria jurídica sobre o tema.


