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06 de outubro de 2021

O Senado Federal aprovou ontem, 05/10/2021, o Projeto de Lei nº 261/2018 (“PLS nº 261/2018”)

que disciplina a organização do transporte ferroviário, o uso da infraestrutura ferroviária, os

tipos de outorga para a exploração indireta de ferrovias em território nacional e as operações

urbanísticas a ela associadas.

O PLS nº 261/2018 apresenta 83 artigos destinados a regulamentar o setor ferroviário com

vistas a possibilitar maior liberdade para os agentes do setor e sua expansão no país. Agora, o

texto segue para votação na Câmara dos Deputados.

O ponto principal trazido pelo marco legal é a modalidade de outorga de autorização para a

exploração de ferrovias federais, na mesma linha da Medida Provisória nº 1.065/2021 (“MP nº

1.605/2021”) editada pelo governo federal no final do mês de agosto.

Trazendo aprimoramentos à redação, o PLS nº 261/2018 prevê as balizas para a obtenção da

autorização por requerimento ou mediante seleção em chamamento público dos interessados e,

também, para os casos de concessão e permissão.

Quanto ao regime de concessão, destaca-se a obrigatoriedade de previsão no edital e no

contrato sobre a capacidade de transporte da ferrovia e as reservas de capacidade decorrentes

das manifestações de interesse apresentadas em concurso aberto.

Diferentemente da MP nº 1.065/2021, o Projeto de Lei determina que a autorização será

formalizada em contrato com duração de 25 a 99 anos, estipulado pela ANTT a partir da

proposta da requerente ou pré-determinado no ato de chamamento público, podendo ser

renovado por iguais e sucessivos períodos desde que (i) haja manifestação prévia e expresso

interesse pela autorizatária e (ii) a ferrovia esteja sendo operada em padrões mínimos de

segurança operacional, produção de transporte e qualidade. Na Medida Provisória em vigor,

aprovado o requerimento, a autorização poderá viger por até 99 anos, sem prazo mínimo, não

sendo exigidos padrões mínimos para fins de renovação, bastando que a infraestrutura

ferroviária esteja operante.



Segundo o PLS nº 261/2018, o requerimento de autorização deve ser

dirigido à ANTT, a qualquer tempo, acompanhado dos seguintes

documentos:

(i) minuta do contrato de adesão e memorial com os dados

técnicos e condições de financiamento propostos pela

requerente, conforme regulamento;

(ii) relatório técnico descritivo, no caso de autorização para

ferrovias contendo, no mínimo:

(iii) certidões de regularidade fiscal da requerente.

Após recebido o requerimento, a ANTT deverá analisar sua

convergência com a política pública do setor ferroviário, elaborar e

publicar o respectivo extrato, analisar a documentação, os projetos e

os estudos que o compõem e deliberar sobre a outorga, publicar o

resultado motivado da deliberação e, em caso de deferimento, o

extrato do contrato.

A redação do PLS nº 261/2021 encaminhada à Câmara dos

Deputados determina que nenhuma autorização será negada, exceto

por incompatibilidade com a política nacional de transporte

ferroviário ou motivo técnico-operacional relevante, devidamente

justificado.

O processo de chamamento público será destinado a identificar e/ou

selecionar interessados na obtenção de autorização para a

exploração de ferrovias:
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(a) indicação georreferenciada do percurso total, das áreas

adjacentes e da faixa de domínio da infraestrutura

ferroviária pretendida;

(b) detalhamento da configuração logística e dos aspectos

urbanísticos relevantes;

(c) características da ferrovia, com as especificações técnicas

da operação compatíveis com o restante da malha

ferroviária;

(d) cronograma de implementação ou recapacitação da

ferrovia, incluindo data limite para início das operações

ferroviárias;

(e) relatório executivo dos estudos de viabilidade técnica,

econômica e ambiental; e

• (i) não implantadas;

• (ii) ociosas, assim entendidas aquelas que, outorgadas em

regime de concessão ou permissão, apresentarem bens

reversíveis não explorados, caracterizarem inexistência de

tráfego comercial por mais de 2 anos ou descumprimento

das metas de desempenho também por mais de 2 anos; e

• (iii) em processo de devolução ou desativação;
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Nos casos em que houver interesse na exploração de trechos ociosos ou em processo de

devolução, ocorrerá a cisão desses trechos da atual operadora ferroviária em favor da nova

autorização, sem prejuízo de eventuais ressarcimentos devidos pela operadora atual ao

Poder Concedente.

Encerrado o processo de chamamento público e havendo mais de uma proposta, a ANTT

realizará processo seletivo público, considerando como critério de julgamento para a escolha

do vencedor a maior oferta de pagamento pela outorga.

Importante destacar que na autorização para exploração ferroviária o risco do

empreendimento é integralmente atribuído à autorizatária, que não terá direito ao equilíbrio

econômico-financeiro.

Ainda, o PLS nº 261/2018 prevê a possibilidade de os operadores ferroviários se associarem

em entidade autorreguladora tendo, dentre outras, a função de instituir normas de padrões

exclusivamente técnico-operacionais da execução do transporte ferroviário.

Em relação ao contrato de concessão vigente, o Projeto de Lei traz a hipótese de adaptação

(i.e. alteração) para autorização quando uma nova ferrovia construída a partir de autorização

ferroviária federal entrar em operação, no caso de a autorização ter sido outorgada à pessoa

jurídica (i) concorrente, caracterizando operação ferroviária em mercado logístico

competitivo, ou (ii) integrante do mesmo grupo econômico da concessionária (i.e. coligadas,

controladas ou controladoras), de forma a expandir a extensão ou a capacidade ferroviária,

no mesmo mercado relevante, em percentual não inferior a 50%, definido em decisão

proferida pelo Poder Concedente.

Tanto na Medida Provisória, quanto no Projeto de Lei, não ocorrendo a adaptação, a

concessionária terá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando

provado que essa necessidade decorre da outorga de autorizações para prestação de

serviços de transporte dentro da sua área de influência, podendo ser efetivada por redução

do valor da outorga, aumento do teto tarifário, supressão de obrigação de investimentos

e/ou ampliação do prazo contratual.

Aprovada a Lei decorrente do PLS nº 261/2018, caso, nos primeiros 5 anos de vigência, a

ferrovia pretendida em requerimento ou oferecida em processo de chamamento esteja

localizada dentro da área de influência de uma concessão vigente, a concessionária terá

direito de preferência para obtenção da referida autorização, em condições idênticas às

apresentadas no requerimento ou proposta pela vencedora do chamamento. A ANTT ficará

incumbida de definir a área de influência e conceder prazo de 15 dias corridos para que a

concessionária manifeste quanto ao seu direito de preferência. O direito de preferência não

será aplicado às autorizações em andamento.
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Oportuno mencionar que o Projeto de Lei regulamenta a figura do Usuário

Investidor, que poderá fazer investimentos destinados ao aumento da

capacidade, aprimoramento ou adaptação operacional da infraestrutura

ferroviária outorgada, e do Investidor Associado, que poderá realizar

investimentos destinados à construção, aprimoramento, adaptação,

ampliação ou operação de instalações adjacentes com vistas a viabilizar a

prestação ou melhorar a rentabilidade de serviços associados à ferrovia.

Para ambas as figuras as negociações serão livres entre as partes, devendo

ser firmadas em contrato privado, posteriormente encaminhado à ANTT para

fins de informação e registro.

A equipe do Stocche Forbes permanece à disposição para prestar

esclarecimentos adicionais sobre as proposições legislativas que discutem

aprimoramentos à regulamentação aplicável à infraestrutura ferroviária

nacional, bem como para prestar assessoria jurídica sobre o tema.


