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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo mapear as atividades exercidas pela Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT), no exercício de sua competência sancionatória e 

fiscalizadora, sob as concessionárias privadas de rodovias federais durante os anos de 2005 a 

2017. O estudo parte da análise do regime jurídico aplicável às concessões das rodovias 

federais brasileiras, perpassando pela identificação e delineamento do regramento 

extracontratual criado pela Agência Reguladora, bem como as cláusulas contratuais 

construídas ao longo das 3 etapas do PROCROFE (Programa de Concessões de Rodovias 

Federais) com especial foco naquelas que versem sobre os mecanismos de sanções 

administrativas. A partir disso, em confronto com informações cedidas pela ANTT, pretende-

se averiguar a hipótese do exercício de atividade sancionatória, inclusive com criação de 

tipificações de infrações contratuais, pela Agência Reguladora à margem da relação contratual 

com os concessionários para, ao final, sugerir redação de cláusula contratual que verse sobre 

as sanções administrativas aplicáveis aos contratos de concessão de rodovias federais. 

 

Palavras-chave: Concessão. Rodovias Federais. Regulação. Sanções Administrativas. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to map the activities performed by the National Land Transportation Agency 

(ANTT), in the exercise of its sanctioning and supervisory powers, under the private 

concessionaires of federal highways during the years 2005 to 2017. The study starts from the 

analysis of the legal regime applicable to the concessions of the Brazilian federal highways, 

through the identification and delineation of the non-contractual regulation created by the 

Regulatory Agency, as well as the contractual clauses built along the 3 stages of the 

PROCROFE (Federal Highway Concession Program) with special focus on those that deal 

with on the mechanisms of administrative sanctions. Based on the information provided by 

ANTT, this study intends to investigate the possibility of sanctioning activity of the 

Regulatory Agency in the margins of the contractual relationship with the concessionaires, 

and, finally, to suggest the drafting of a contractual clause regarding administrative sanctions. 

applicable to federal highway concession contracts. 

 

Keywords: Concession. Federal Highways. Regulation. Administrative Sanctions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de dimensão continental. Os aproximados 210 milhões1 de 

habitantes estão distribuídos em 8,5 milhões de km2, cortados por uma malha rodoviária 

composta de 1,75 milhões de quilômetros de estradas e rodovias, dos quais 76.455 km 

integram o conjunto das rodovias federais.2 

As rodovias federais são de suma importância para o escoamento da produção agrícola 

aos portos para exportação e também no transporte de cargas e passageiros em geral, fazendo 

com que o setor rodoviário assuma papel de extrema relevância na economia nacional3. 

Segundo o Boletim Estatístico divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) 

em maio de 2018, 61,1% das cargas movimentadas dentro do território nacional são 

transportadas pelas rodovias4, além do vai e vem anual de aproximadamente 92 milhões de 

passageiros.5 

Apesar de reconhecida a relevância do papel do setor rodoviário na economia, o 

Estado brasileiro sempre teve dificuldades para administrar e manter a malha rodoviária em 

perfeitas condições de uso e conservação, seja pelo alto custo para implementação de 

modernização da infraestrutura, seja pelo modelo burocrático da legislação no que tange às 

contratações públicas para obras e investimentos que demandem altos aportes financeiros6. 

                                                
1 Dado obtido mediante projeção do IBGE. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/.  

Acesso em: 9 fev. 2019. 
2 Segundo Boletim Estatístico divulgado pela Confederação Nacional do Transporte em maio de 2018 e 
disponibilizado no sítio eletrônico da instituição no seguinte link:  

http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO/BOLETIM%20ESTAT%C3%8

DSTICO%202018/Boletim%20Estati%CC%81stico%20-%2005%20-%202018.pdf  Acesso em: 9 fev. 2019. 
3 “O transporte rodoviário de cargas é a principal atividade do setor de transporte e teve sua relevância ampliada 

no segmento entre 2007 e 2015, dado que sua participação na receita líquida passou de 33,5% para 36,8%. Além 

disso, este segmento, que ocupou o terceiro lugar no ranking das atividades na receita operacional líquida da 

PAS em 2007, foi o segundo colocado em 2015 (10,8%), ficando atrás apenas das atividades de 

telecomunicações (11,3%). A relevância do setor de transporte pode ser observada por meio das outras variáveis 

pesquisadas pela PAS. Ele foi o segundo em termos de valor adicionado (24,0%) e o terceiro em termos de 

participação nos salários do pessoal ocupado (20,5%).” (Confederação Nacional do Transporte, Economia em 

Foco, 11 de dezembro de 2017) 
4 O transporte de cargas no país é assim dividido: 61,1% através do transporte rodoviário; 20,7% através do 

transporte ferroviário; 13,6% através do transporte aquaviário; 4,2% através do transporte dutoviário, e; 0,4% 

através do transporte aéreo. 
5 Dados disponíveis em:  

http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO/BOLETIM%20ESTAT%C3%8

DSTICO%202018/Boletim%20Estati%CC%81stico%20-%2005%20-%202018.pdf  Acesso em: 9 de fev. 2019. 
6 O mesmo Boletim Estatístico de maio de 2018 divulgado pela CNT informa que de um total de 1.735.607 km 

da malha rodoviária brasileira, 1.364.510 km ainda não foram pavimentados, o que representa, 

aproximadamente, 78%. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO%202018/Boletim%20Estati%CC%81stico%20-%2005%20-%202018.pdf
http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO%202018/Boletim%20Estati%CC%81stico%20-%2005%20-%202018.pdf
http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO%202018/Boletim%20Estati%CC%81stico%20-%2005%20-%202018.pdf
http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO/BOLETIM%20ESTAT%C3%8DSTICO%202018/Boletim%20Estati%CC%81stico%20-%2005%20-%202018.pdf
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Embora o legislador constituinte tenha possibilitado a prestação de serviços públicos 

mediante regime de concessão ou permissão, nos termos do art. 175 da Constituição Federal7, 

no que se refere especificamente ao setor rodoviário, as concessões das rodovias federais 

foram intensificadas somente na década de 1990 com o lançamento, pelo Governo Federal, do 

PROCROFE (Programa de Concessões de Rodovias Federais), atualmente na sua quarta 

etapa. 

Entretanto, em que pese parte da malha rodoviária federal tenha sido entregue à 

iniciativa privada para exploração mediante constante supervisão da Agência Reguladora do 

setor, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), criada no ano de 2001, a 

infraestrutura do setor rodoviário ainda apresenta-se deficiente e carente de investimentos, 

especialmente no que diz respeito às condições de pavimentação e manutenção das estradas8, 

o que, v.g., acarreta substancial aumento no preço final dos mais diversos itens de consumo e 

de commodities, afinal, os custos com frete, pedágio, manutenção constante da mecânica dos 

veículos e combustíveis são sempre contabilizados no valor final dos produtos. 

Além das críticas às condições estruturais das rodovias federais, não é novidade que os 

atores do seguimento insurgem-se frequentemente em face da atuação regulatória exercida 

pela Agência Reguladora do setor, especialmente na imposição de sanções administrativas 

pecuniárias, que podem onerar excessivamente as concessionárias privadas.9 A hipótese deste 

trabalho é que o atual modelo regulatório caracterizado por inserções de infrações contratuais 

à margem da relação contratual através de normas regulatórias elaboradas unilateralmente 

                                                
7 “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a 

obrigação de manter serviço adequado.” 
8 Segundo dados divulgados pelo DNIT, em 2018, 59% das rodovias federais pavimentadas estão em bom estado 

de conservação; 18% em estado regular; 10% em estado ruim, e; 13% em estado péssimo. É válido destacar que 

houve decréscimo das rodovias consideradas em bom estado de conservação no comparativo com o mesmo 
estudo, no ano de 2017, que contabilizou 67,5% das rodovias em bom estado. Disponível em:  

http://www.dnit.gov.br/noticias/icm-2018-indice-que-avalia-as-rodovias-federais-pavimentadas-e-divulgado.  

Acesso em: 15 fev. 2019. 
9 Em relatório divulgado no final de 2018, a ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) 

criticou a utilização das sanções contratuais: “No entanto, frequentemente perde-se essa dimensão finalística das 

sanções contratuais, aplicando-as de forma automática e descolada do propósito para o qual foram estabelecidas, 

muitas das vezes com aplicação de multas com valor desproporcional em relação ao negócio ou mesmo à 

infração apontada.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. Novos 

caminhos para concessões de rodovias no Brasil. Relatório. São Paulo: ABCR, 2018, p. 62). 

http://www.dnit.gov.br/noticias/icm-2018-indice-que-avalia-as-rodovias-federais-pavimentadas-e-divulgado
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pela ANTT não tem sido suficiente para ocasionar expressivas e efetivas melhorias na 

infraestrutura do setor.10 

Desta forma, o presente estudo torna-se relevante para fins de mapear o regime 

jurídico sancionatório incidente na relação existente entre a ANTT x concessionárias 

rodoviárias participantes das três rodadas/etapas do PROCROFE. 

Com a metodologia consistente na análise do campo normativo incidente na relação 

jurídica havida entre a ANTT e as concessionárias privadas criado exclusivamente pela 

Agência Reguladora, bem como das cláusulas vigentes nos contratos de concessões das três 

primeiras etapas do PROCROFE, será possível proceder a identificação da dinâmica de 

criação das condutas tipificadas como passíveis de atuação sancionatória por parte da Agência 

Reguladora durante o período de 2005 a 2017. 

No primeiro tópico será analisado como se deu o desenvolvimento e a construção dos 

instrumentos normativos aplicados na condução dos processos (e procedimentos) 

sancionatórios por parte da ANTT, bem como a criação, de forma unilateral, pela Agência 

Reguladora, de normas administrativas que serviram para tipificar as condutas passíveis de 

incidência de sanções administrativas sob o viés extracontratual.  

No segundo tópico será apresentado ao leitor o Programa de Concessões de Rodovias 

Federais (PROCROFE), iniciado pelo Governo Federal na década de 1990, instrumento de 

política pública adotado para transferir à iniciativa privada a execução de serviços, até então 

prestados exclusivamente pelo Estado (lato sensu), relacionados à administração e 

implementação de infraestrutura das rodovias federais, marco relevante para o start da 

celebração dos contratos de concessão que servem como objetos do presente estudo para 

análise da aplicação das sanções sob o viés contratual. Posteriormente, o estudo se debruça 

individualmente pelos 22 contratos de concessão celebrados durantes as três primeiras etapas 

do PROCROFE mediante análise das cláusulas contratuais individualizadas. 

Por fim, no terceiro tópico, após reunião do conteúdo e análise da atuação da ANTT 

no que toca à inovação em tipificações à margem da relação contratual com o concessionário 

                                                
10 Em breve ensaio denominado “Extinção da ANTT e da ANTAQ e criação de nova agência reguladora de 

transportes terrestres e aquaviários”, ao analisar possível extinção da ANTT e ANTAQ para criação de nova 
agência reguladora, Mauricio Portugal Ribeiro aponta pela necessidade de reformas legislativas para, inclusive, 

“prever autorização legal para reestruturar os contratos de concessão em curso, inclusive deixando claro que, 

para isso, não há limite de alteração a esses contratos, sendo viável suprimir investimentos, remodelar a 

aplicação do Fator D, além de prever expressamente que isso pode ser feito diretamente com os concessionários 

ou como parte de um acordo nas instâncias arbitrais e judiciais, mediante reequilíbrio do contrato e possibilidade 

de conversão de multas e descontos de reequilíbrio (ou Fator D) em investimentos ou dilação da sua aplicação 

para criar condições de financiamento para os investimentos a serem realizados”. Disponível em:  

http://www.agenciainfra.com/blog/extincao-da-antt-e-da-antaq-e-criacao-de-nova-agencia-reguladora-de-

transportes-terrestres-e-aquaviarios/  Acesso em: 15 fev. 2019. 

http://www.agenciainfra.com/blog/extincao-da-antt-e-da-antaq-e-criacao-de-nova-agencia-reguladora-de-transportes-terrestres-e-aquaviarios/
http://www.agenciainfra.com/blog/extincao-da-antt-e-da-antaq-e-criacao-de-nova-agencia-reguladora-de-transportes-terrestres-e-aquaviarios/
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privado, será apresentada sugestão de redação de cláusula que versa acerca das penalidades 

para fins de conter a expressiva criação de condutas tipificadas à margem da relação 

contratual. 

Com o mapeamento do campo normativo regulatório editado pela Agência Reguladora 

e o comparativo dos modelos de cláusulas contratuais construídos ao longo das, até então, três 

etapas do PROCROFE, espera-se que o presente trabalho contribua para o aprimoramento de 

práticas que venham a minimizar ou impedir que as tipificações criadas pela Agência 

Reguladora à margem da relação contratual acarretem desequilibro ou regulação excessiva. 
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2 METODOLOGIA 

 

O estudo das cláusulas sancionatórias dos contratos de concessão rodoviária firmados 

pela União Federal se dará mediante análise de 22 instrumentos celebrados entre o Poder 

Público e as concessionárias particulares11, além de seus respectivos aditivos, referentes às 3 

primeiras rodadas do PROCROFE. A tabela abaixo elenca os contratos e as cláusulas objeto 

do estudo: 

 

Tabela 1 – Contratos de Concessões das Rodovias Federais12 

ETAPA DO 

PROCROFE 

CONTRATO DATA DE 

ASSINATURA 

TRECHO SOB 

CONCESSÃO 

CLÁUSULAS 

ANALISADAS 
 

1ª ETAPA 

 

CCR PONTE 

 

29/12/1994 

 

Ponte Rio-Niterói 

 

 

175 a 196 

 
1ª ETAPA 

 
CONCER 

 
31/10/1995 

BR 040/MG/RJ 
Rio de Janeiro-

Juiz de Fora 

 

 
219 a 244 

 

1ª ETAPA 

 

NOVA DUTRA 

 

31/10/1995 

BR 116/RJ/SP 

Rio de Janeiro-

São Paulo 

 

 

219 a 244 

 

1ª ETAPA 

 

CRT 

 

22/11/1995 

BR 116/RJ 

Rio de Janeiro-

Teresópolis-Além 
Paraíba 

 

 

219 a 244 

 

1ª ETAPA 

 

CONCEPA 

 

04/03/1997 

BR 290/RS  

Osório-Porto 
Alegre 

 

 

220 a 245 

 

1ª ETAPA 

 

ECOSUL 

 

15/07/1998 
 

 

BR 116/293/RS 
 

 

13.1. e 13.2 

 

2ª ETAPA 

 

Autopista Fernão 
Dias 

 

14/02/2008 

BR 381/MG/SP  

Belo Horizonte-
São Paulo 

 

 

19.8 a 19.25 

 

2ª ETAPA 

 

Autopista 
Fluminense 

 

14/02/2008 

BR 101/RJ 

Divisa RJ/ES-
Ponte Presidente 

 

19.8 a 19.25 

                                                
11 O recorte metodológico proposto neste trabalho não incluiu o primeiro contrato da 4ª Etapa do PROCROFE 

firmado pela União Federal, por intermédio da ANTT, em 11/01/2019, tendo como objeto o trecho rodoviário 

BR 101/290/386/448/RS, projeto denominado Rodovia de Integração do Sul (RIS), haja vista que, no momento 

da elaboração deste trabalho, o contrato de concessão sequer havia sido publicado no Diário Oficial.  
12 Os arquivos dos contratos constantes na Tabela I podem ser facilmente acessados através do seguinte link do 

site oficial da ANTT: http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Index.html Acesso em: 9 fev. 

2019. 

http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Index.html
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Costa e Silva 

 

 

2ª ETAPA 

 

Autopista Litoral 
Sul 

 

14/02/2008 

BR 116/376/PR e 

BR 101/SC 
Curitiba-

Florianópolis  

 

 

 
19.8 a 19.25 

 
2ª ETAPA 

 
Autopista 

Planalto Sul 

 

 
14/02/2008 

Curitiba-Divisa 
SC/RS 

 
19.8 a 19.25 

 

2ª ETAPA 

Autopista Régis 

Bittencourt 

 

14/02/2008 

BR 116/SP/PR 

São Paulo/-

Curitiba 

 

 

19.8 a 19.25 

 

2ª ETAPA 

 

Rodovia 

Transbrasiliana 

 

14/02/2008 

BR 153/SP 

Divisa MG/SP-

Divisa SP/PR 

 

 

19.8 a 19.25 

 

2ª ETAPA 

 

Rodovia do Aço 

 

26/03/2008 

Divisa MG/RJ-

Entroncamento 

BR 116 (Dutra) 
 

 

19.8 a 19.25 

 

 

 
2ª ETAPA 

 

 

 
Via Bahia 

 

 

 
03/09/2009 

BR 116/BA 

Feira de Santana-

Divisa BA/MG 
BR 324/BA 

Salvador-Feira de 

Santana 

 

 

 

18.1 a 18.9  

 

3ª ETAPA 

 

ECO101 

 

17/04/2013 

 

BR 101/ES/BA 18.1 a 18.10 

 

3ª ETAPA 

 

MGO Rodovias 

 

05/12/2013 

 

 

BR 050/GO/MG 

20.1 a 20.14 

 
3ª ETAPA 

 
CONCEBRA 

 
31/01/2014 

BR 060, BR 153 e 
BR 

262/DF/GO/MG 

 

 
20.1 a 20.14 

 

3ª ETAPA 

 

MS VIA 

 

12/03/2014 

BR 163/MS 

Divisa 

MS/MT/PR 

 

20.1 a 20.14 

 

3ª ETAPA 

 

Via 040 

 

12/03/2014 

BR 040 

Brasília-Juiz de 

Fora 
 

 

20.1 a 20.14 

 

3ª ETAPA 

 

Rota do Oeste 

 

12/03/2014 

 

BR 163/MT 20.1 a 20.14 

 

3ª ETAPA 

 

Galvão BR -153 

 

12/09/2014 

 

 

BR 153/TO/GO 

 

20.1 a 20.14 
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3ª ETAPA 

 

 
ECOPONTE 

 

 
18/05/2015 

BR 101/RJ 

Acesso à Ponte 
Presidente Costa e 

Silva-

Entroncamento RJ 
071 (Linha 

Vermelha) 

 

 

19.1 a 19.13 

Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT 

 

Com a seleção dos contratos acima apresentados, foram analisadas as cláusulas 

contratuais que dispõem acerca dos seguintes temas: a) modalidades das sanções 

administrativas; b) dosimetria das sanções; c) tipificação das infrações, e; d) processo 

administrativo sancionador.  

Por sua vez, para mapear o atual panorama da aplicação das sanções administrativas 

por parte da Agência Reguladora do setor às concessionárias de rodovias federais em 

decorrência do descumprimento dos contratos de concessões acima elencados, foi utilizada 

planilha13 fornecida pela SUINF, órgão componente da estrutura da ANTT, contendo, 

inicialmente, dados relativos a 5.234 processos administrativos sancionatórios deflagrados 

entre os anos de 2005 a 2018, sendo descartados 374 processos instaurados no ano de 2018.14 

Assim, a amostragem objeto deste trabalho é composta, portanto, dos 4.860 processos 

instaurados durante o período de 2005 a 2017.  

De posse da planilha, foi realizado minucioso trabalho de padronização das 

informações para classificá-las de forma a, inicialmente, segregar as condutas puníveis 

mediante mera advertência15 daquelas sancionadas com multa pecuniária de acordo a 

dosimetria proposta pelos Grupos de 1 a 5 das infrações, em fiel obediência ao balizamento 

                                                
13 A planilha mencionada foi gentilmente cedida pelo servidor Anderson Bellas e encaminhada por e-mail a este 

autor diretamente do seu e-mail institucional (anderson.bellas@antt.gov.br). Quando do envio, o aludido 

servidor esclareceu que as informações contidas, embora devidamente fidedignas, estão atualizadas até o dia 

03/09/2018 e não encontram-se divulgadas pela ANTT nos seus canais de comunicação com os cidadãos, vez 

que o documento é utilizado internamente pelos servidores vinculados à Superintendência de Exploração de 
Infraestrutura Rodoviária (SUINF) para fins de controle dos processos administrativos sancionadores em 

tramitação. 
14 Os processos instaurados em 2018 foram descartados em virtude da planilha enviada pela SUINF ter sido 

atualizado em setembro/2018 e pelo fato deste trabalho ter sido iniciado antes do final do ano em comento, razão 

pela qual, a análise de todos os processos do ano de 2018 se daria de forma incompleta, situação que poderia 

distorcer os dados e alterar as conclusões acerca dos impactos gerados pelo panorama sancionatório ocorrido 

naquele ano. 
15 As condutas puníveis mediante advertência estão classificadas no art. 4º, da Resolução no. 4.071/2013, da 

ANTT.  
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previsto na Resolução no. 4.071/2013, da ANTT, atual diploma normativo que define a 

tipificação das condutas passíveis de sanção, bem como a dosimetria aplicável aos contratos.16 

Foram também classificadas as autuações decorrentes da incidência dos arts. 1517 ou 

1918, ambos da Resolução no. 4.071/2013, da ANTT, sendo imperiosa a abertura de tal 

classificação, vez que tais infrações não são puníveis mediante advertência, tampouco 

integram as condutas descritas nos Grupos 1 a 5.  

Desta forma, fixadas as premissas mediante análise do regime jurídico aplicável às 

concessões rodoviárias federais e combinadas as informações fornecidas pela ANTT, tornar-

se-á possível traçar o panorama de atuação sancionatória da ANTT em face das 

concessionárias de rodovias federais durante o período de 2005 a 2017. 

                                                
16 As condutas classificadas no Grupo 1 a 5 estão descritas nos incisos dos arts. 5o a 9o, da Resolução no. 

4.071/2013, da ANTT. 
17 Art. 15. A emissão de quantidade superior a 10 (dez) Termos de Registro de Ocorrência - TRO, dentro do 

mesmo ano civil e de igual tipificação, ensejará a expedição de Notificação de Infração - NI. 
18 Art. 19. À inexecução parcial ou total, correspondente aos valores financeiros apurados anualmente a partir do 

cronograma total, vigente da concessão, será aplicada sanção, garantida prévia defesa, no valor de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor financeiro da inexecução, respeitados os limites mínimo e máximo estabelecidos nos 

art. 2º e art. 3º desta Resolução, sem prejuízo da declaração de caducidade, a critério da ANTT. 
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3 A ANTT E A CONSTRUÇÃO DO ARCABOUÇO EXTRACONTRATUAL 

SANCIONATÓRIO  

 

Para compreensão do tema objeto de estudo, faz-se possível estabelecer como termo 

inicial da análise do setor rodoviário o Decreto Federal no. 8.463, de 27 de dezembro de 1945, 

diploma legal de criação do DNER (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens), órgão 

então subordinado ao Ministro da Viação e Obras Públicas. 

Tal marco normativo também criou o Fundo Rodoviário Nacional (FRN), 

posteriormente regulamentado pelo Decreto no. 94.399/87, prevendo destinação de 40% das 

receitas arrecadadas pelo fundo ao DNER e os outros 60% restantes aos Estados, Territórios e 

ao Distrito Federal, mediante observância de certos critérios.19 

As competências do DNER estavam elencadas no art. 2º, do Decreto no. 8.463/45. 

Dentre outras, destacam-se: a conservação das estradas federais e o exercício do poder de 

polícia nelas, a realização de estudos para revisão periódica de 5 em 5 anos do Plano 

Rodoviário Nacional, a promoção da revisão do Código de Trânsito, a prestação de 

informações acerca de distâncias, itinerários e estado de conservação das rodovias, além de 

propor ao Governo Federal alterações legislativas atinentes à viação rodoviária, inclusive 

acerca da concessão de estradas de rodagem e serviços de transporte coletivo de passageiros a 

empresas particulares. 

O DNER deu lugar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT), instituição então vinculada ao Ministério dos Transportes20 e criada sob o regime de 

autarquia, por força do art. 79, da Lei Federal no. 10.233/200121, mesmo diploma legislativo 

que criou a ANTT22, Agência Reguladora atuante no setor de transportes terrestres, 

absorvendo, além das competências do extinto DNER, parte dos seus servidores, seus bens, 

além dos direitos e obrigações. 

                                                
19 Para cálculo do repasse a cada Estado e ao Distrito Federal, levava-se em consideração a proporção do 

consumo de combustíveis e lubrificantes, contingente populacional e extensão territorial. Cf. MOREIRA, 

Roberto Barbosa. O Fundo Rodoviário Nacional. Disponível em:  
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7756  Acesso em: 27 jan. 2019. 
20 Com a reforma administrativa advinda com o Governo do Presidente Jair Bolsonaro, o DNIT passa a compor o 

organograma do Ministério da Infraestrutura. 
21 Art. 79. Fica criado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, pessoa jurídica de 

direito público, submetido ao regime de autarquia, vinculado ao Ministério dos Transportes. 
22 Embora criada em 2001, o marco legal que efetivamente transfere à Agência Reguladora os contratos de 

concessões de exploração de rodovias federais, até então sob a administração do DNER, somente adveio com o 

Decreto Federal no. 4.128, de 13 de fevereiro de 2002, diploma legal que regulou a transição ocorrida em 

decorrência da extinção do DNER e a criação do DNIT e da ANTT. 

http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7756
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Com a reestruturação do setor de transportes promovida no ano de 2001, a ANTT 

torna-se responsável pela fiscalização e regulação das rodovias federais objeto de concessão à 

inciativa privada, com supedâneo, obviamente, nos contratos de concessão celebrados, 

inclusive, antes de sua criação, além de normas reguladoras de caráter administrativo criadas 

pela Agência Reguladora também no exercício de sua competência sancionatória, nos termos 

do art. 24, incisos VIII e XVIII, da Lei Federal no. 10.233/2001. 

Atualmente, a ANTT, que até então encontrava-se vinculada ao Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil23, a partir do governo do Presidente Jair Bolsonaro, por 

força do Decreto Federal no. 9.660/201924, encontra-se vinculada ao recém-criado Ministério 

da Infraestrutura, pasta que engloba também as competências anteriormente atribuídas aos 

extintos Ministério da Integração Nacional e Ministério das Cidades. 

Embora o legislador tenha imposto à Agência Reguladora o dever fiscalizatório e 

sancionatório no setor de transportes, a partir de então, caberia à ANTT a implementação de 

processos e procedimentos para conferir eficácia material à sua atuação e, por consequência, 

cumprir os objetivos fixados quando da sua criação. 

 

3.1 Desenvolvimento da disciplina do processo sancionatório na ANTT 

 

A lei de criação da ANTT no ano de 2001 não previu regramento específico e 

detalhado acerca do processo sancionatório, tampouco tipificou as condutas passíveis de 

atuação sancionatória. O legislador infraconstitucional dispôs na Lei Federal no. 10.233/2001 

apenas diretrizes genéricas acerca dos processos administrativos sancionatórios de 

competência da ANTT. 

Embora o texto original da Lei da ANTT não apresente disposições acerca do processo 

administrativo sancionatório de competência da ANTT e da ANTAQ, em seu art. 35, XVII, e, 

§3o,25 o diploma legislativo deixou ao encargo das respectivas Agências Reguladoras, no 

                                                
23 A vinculação decorre da promulgação da Lei Federal no. 12.815/2013 que alterou a redação do art. 21, caput, 

da Lei Federal no. 10.233/2001, passando a ter a seguinte redação: “Art. 21.  Ficam instituídas a Agência  
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, 

entidades integrantes da administração federal indireta, submetidas ao regime autárquico especial e vinculadas, 

respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Portos da Presidência da República, nos termos 

desta Lei.”   
24 A ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e 

o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) também foram vinculados ao Ministério da 

Infraestrutura. 
25 “Art. 35.  O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta vencedora e 

terá como cláusulas essenciais, ressalvado o disposto em legislação específica, as relativas a:     
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exercício do poder regulamentar, a elaboração de normas administrativas de regência do 

procedimento. 

A inserção dos arts. 78-A a 78-J pela Medida Provisória no. 2.217-3, de 4 de setembro 

de 2001, por sua vez, trouxe normas gerais sobre a temática, dentre as quais se destacam: i) o 

sigilo do processo administrativo; ii) a necessidade de observância do contraditório e ampla 

defesa e a possibilidade de adoção de medidas cautelares, em caso de urgência; iii) a 

necessidade de averiguação das circunstâncias que culminaram com a infração e o perfil do 

infrator, inclusive quanto à reincidência; iv) a possibilidade de responsabilização das pessoas 

físicas administradoras ou controladoras na hipótese de constatação de dolo ou culpa; v) o teto 

do valor da aplicação de multa pecuniária (R$ 10 milhões) com a possibilidade de imposição 

desta em conjunto com sanção de outra natureza, e por fim; vi) a possibilidade de cassação de 

autorização em caso de infração grave. 

Destarte, a primeira disciplina regulamentar dos processos sancionatórios no âmbito 

da ANTT sobreveio apenas com a vigência da Resolução no. 242, de 03 de julho de 2003, 

norma que criou o Processo Administrativo Simplificado (PAS) cuja finalidade, nos termos 

do art. 1o, é “[...] de apurar, diretamente por esta Agência, o cometimento das infrações 

elencadas no Anexo a esta Resolução, nas quais deverão estar presentes, notoriamente, a 

autoria e a materialidade e que possam resultar na aplicação das penalidades de advertência 

ou multa.”. Embora o anexo da respectiva norma administrativa disponha que o PAS fora 

criado para apuração de 55 condutas tipificadas como passíveis de sanção, todas elas foram 

direcionadas exclusivamente aos atuantes no ramo de prestação de serviços de transporte 

rodoviário de passageiros, não sendo, portanto, aplicadas aos concessionários de rodovias 

federais. 

No ano seguinte, a Resolução no. 442/2004 revogou expressamente toda a 

regulamentação trazida pela Resolução no. 242/2003. Aqui, além de substanciais alterações 

procedimentais no que tange às diretrizes a serem adotadas no processo administrativo 

sancionador, percebe-se que a ANTT, ao adotar como condutas tipificadas como infrações 

aquelas descritas no Decreto no. 1.704/9526, direciona seu cunho sancionatório extracontratual 

exclusivamente aos concessionários de transportes de cargas e passageiros, não apresentando 

                                                                                                                                                   
XVII – sanções de advertência, multa e suspensão da vigência do contrato e regras para sua aplicação, em função 

da natureza, da gravidade e da reincidência da infração; 

§ 3o A ocorrência de infração grave que implicar sanção prevista no inciso XVIII do caput será apurada em 

processo regular, instaurado na forma do regulamento, garantindo-se a prévia e ampla defesa ao interessado.” 
26 Dispõe sobre a execução do Protocolo Adicional sobre Infrações e Sanções ao Acordo de Alcance Parcial 

sobre Transporte Internacional Terrestre, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, de 15 

de abril de 1994. 
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tipificação de condutas passíveis de sanção pecuniária aos concessionários das rodovias 

federais.   

Entretanto, apesar da Medida Provisória no. 2.217-3 ter entrado em vigor desde o ano 

de 2001, somente no ano de 2005 a ANTT apresentou importante conteúdo normativo para 

dispor acerca das infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por inexecução 

contratual na exploração da infraestrutura rodoviária concedida. Com a edição da Resolução 

no.  1.236/2005 restaram criadas 68 infrações, estas subdivididas em 04 grupos, com valores 

que variavam entre 100 a 1.000 URTs ou URMs, unidade de medida incidente de acordo com 

a disposição existente no contrato de concessão.  

Posteriormente, no ano de 2008, a ANTT editou a Resolução no. 2.665, de 23 de abril 

de 2008, norma que revogou por completo a então vigente Resolução no. 1.236/2005. Dentre 

as inovações, destacam-se as novas diretrizes aplicáveis às infrações sujeitas às penalidades 

de advertência e multa por inexecução contratual na exploração da infraestrutura rodoviária 

federal concedida à iniciativa privada, bem como o escalonamento da dosimetria das 

penalidades pecuniárias e a classificação das infrações puníveis com advertência. 

Com a edição da Resolução no. 2.665/2008 as infrações tornam-se, a partir de então, 

subdivididas em 05 grupos, saltando de 68 para 88, mantendo-se, todavia, a variação 

pecuniária entre 100 a 1.000 URTs ou URMs.27 

Já a Resolução no. 2.689, de 13 de maio de 2008, que teve como objeto específico o 

setor de rodovias federais, tem como foco principal os “procedimentos para aplicação de 

penalidades de advertência e multa na exploração da infraestrutura rodoviária federal 

administrada pela ANTT”, tendo a aludida norma criado o Termo de Registro de Ocorrência 

(TRO) e a Notificação de Infração (NI), ambos de competência da Gerência de Fiscalização 

da Exploração da Infraestrutura (GEFEI), órgão componente da estrutura interna da Agência 

Reguladora. 

O TRO, ato preparatório ao efetivo exercício do poder sancionador, trata-se de registro 

a ser lavrado pela ANTT em face das concessionárias, no gozo do seu poder fiscalizatório, 

caso seja verificada a ocorrência de defeito ou inconformidade e que sua não correção, no 

prazo previsto no instrumento contratual ou em norma regulatória específica, se caracterize 

como infração.28 

                                                
27 A Resolução no. 2.665/2008 sofreu relevante alteração pela Resolução no. 3.593/2010, que permitiu a redução 

da multa pecuniária em 60% (sessenta por cento) na hipótese de serem constatadas circunstâncias favoráveis ao 

infrator, além da ter possibilitado a conversão das infrações dos Grupos 1, 2 e 3, em advertência, caso reduzidas 

ao máximo e presentes circunstâncias que assim o justifiquem. 
28 Vide arts. 6o e 9o, do Regulamento Anexo à Resolução no. 2.689/2008, da ANTT. 
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A NI, por sua vez, é conceituada pela norma como sendo documento a ser “expedido 

pela GEFEI quando for constatada, no curso de qualquer ato ou procedimento administrativo, 

incluindo atividades administrativas de rotina, a prática, por concessionária de rodovia, de 

infração contratual ou regulatória, devidamente fundamentada em Nota Técnica que a 

caracterize.”29  

Neste sentido, percebe-se a intenção da ANTT em inserir no campo normativo dos 

processos sancionatórios das concessões rodoviárias fase prévia à lavratura do Auto de 

Infração, de forma a possibilitar aos concessionários, antes mesmo da imposição da sanção, a 

correção da eventual irregularidade encontrada pela fiscalização. 

 

3.2 O atual regime jurídico do processo sancionatório no âmbito da ANTT 

 

No ano de 2013, vislumbrando a necessidade de padronizar os procedimentos de 

forma a imprimir maior celeridade na tramitação do processo administrativo sancionatório e 

proceder a correção de distorções entre os valores das multas emitidas para as concessionárias 

da 1ª e a da 2ª etapa do PROCROFE, a ANTT editou a Resolução no. 4.071, de 3 de abril de 

2013, norma em vigor até os dias atuais, que revogou inteiramente a Resolução no. 2.665, de 

23 de abril de 2008.  

Na nova norma reguladora permanece mantida a dosimetria da pena pecuniária de 

acordo com a divisão gradativa distribuída em 05 grupos de infrações, sendo o valor da multa 

calculado mediante utilização da URT ou URM, unidades de medida monetária aplicáveis de 

acordo com a etapa do PROCROFE em que houve a celebração do contrato de concessão da 

rodovia. 

A partir de então, com a vigência da Resolução no. 4.071/2013, estes são os valores em 

vigor: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Vide art. 10, do Regulamento Anexo à Resolução no. 2.689/2008, da ANTT. 
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Tabela 2 - Dosimetria nos Contratos de Concessão da 1ª e 2ª etapa do PROCROFE30 

TIPO DA INFRAÇÃO DOSIMETRIA NOS CONTRATOS 

DA 1ª ETAPA 

DOSIMETRIA NOS 

CONTRATOS DA 2ª ETAPA 

GRUPO 1 Multa de 100 URTs ou URMs Multa de 100 URTs 

GRUPO 2 Multa de 300 URTS ou URMs Multa de 165 URTs 

GRUPO 3 Multa de 500 URTS ou URMs Multa de 275 URTs 

GRUPO 4 Multa de 750 URTs ou URMs Multa de 413 URTs 

GRUPO 5 Multa de 1.000 URTs ou URMs Multa de 550 URTs 

Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT 

 

Além de proceder o ajuste na dosimetria da pena pecuniária levando em consideração 

a unidade de referência e a etapa do PROCROFE em que foi celebrado o contrato de 

concessão, com a criação da Resolução no. 4.071/2013, ampliou-se consideravelmente o rol 

de condutas tipificadas como infrações contratuais passíveis de multa pecuniária. 

No comparativo entre as resoluções criadas entre os anos de 2005 e 2013, já 

mencionadas anteriormente, percebe-se o incremento da atividade sancionatória da ANTT à 

margem da relação contratual mediante criação de 80 novas tipificações durante o período. 

As modificações ocorridas em apenas 08 anos fizeram com que o número de 

tipificações saltasse 68 para 148: 

 

Tabela 3 – Comparativo de Condutas Tipificadas como Infrações 

TIPIFICAÇÃO DA 

CONDUTA/NORMA 

DA ANTT 

RESOLUÇÃO 

1.236/2005 

RESOLUÇÃO 

2.665/2008 

RESOLUÇÃO 

4.071/2013 

ADVERTÊNCIA 8 10 26 

GRUPO 1 (MULTA) 23 13 31 

GRUPO 2 (MULTA) 10 14 28 

GRUPO 3 (MULTA) 18 21 23 

GRUPO 4 (MULTA) 9 16 26 

GRUPO 5 (MULTA) SEM PREVISÃO 14 14 

TOTAL 68 88 148 

Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT 

 

Das 18 novas tipificações criadas na classe passível de punição mediante advertência 

durante o período, 10 delas fazem menção a condutas e omissões porventura praticadas pelas 

concessionárias quando do relacionamento e comunicação com a ANTT, em especial no que 

                                                
30 Dosimetria baseada nos arts. 2º e 3º, da Resolução no. 4.071/2013.  
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se refere à entrega de documentos e relatórios a serem submetidos à análise da Agência 

Reguladora.31 

O Grupo 1 é o que conta, atualmente, com o maior número de condutas tipificadas. 

Além disso, as tipificações apresentam maior detalhamento, inclusive com o uso de 

expressões de cunho técnico32 para definir as infrações relativas à qualidade da prestação dos 

serviços na rodovia objeto da concessão e à manutenção da continuidade da operação. 

Embora não tão expressivas quantitativamente, como no caso do grupo de condutas puníveis 

mediante aplicação de advertências, também encontra-se presente conduta passível de sanção 

na hipótese de falha no relacionamento entre a concessionária e a ANTT, qual seja, a não 

submissão prévia da Agência Reguladora quando da intenção de desativação/baixa de bens 

móveis da concessão (art. 5º, inciso XXX, da Resolução no. 4.071/2013).  

O Grupo 2 sofreu gradativos acréscimos de tipificações, primeiro de 10 para 14 e, 

posteriormente, dobrando de 14 para 28 tipificações. Neste grupo, especificamente, a Agência 

Reguladora preocupou-se em fixar prazos (v.g. 48 horas, 72 horas e 7 dias) para cumprimento 

de obrigações que dizem respeito à manutenção do estado de conservação das rodovias e 

também da sinalização adequada para os condutores, entretanto, seguindo a atuação no grupo 

das condutas passíveis de advertência, ANTT inseriu tipificações específicas que impõem 

multas pecuniárias na hipótese de omissão no dever de apresentação de documentos e 

relatórios à agência ou entrega fora do prazo.33 

No Grupo 3, embora tenha ocorrido, ao final, o acréscimo de apenas 5 tipificações 

durante o período, o rol de condutas apresentou substancial alteração, destacando-se pela 

criação de tipificações decorrentes da falha ou omissão das concessionárias no relacionamento 

e comunicação direta com o órgão regulador, fenômeno também identificado nas tipificações 

puníveis mediante mera advertência e naquelas integrantes ao Grupo 2. 

A inserção de tais tipificações fica ainda mais nítida na leitura do art. 7º, incisos XVIII 

a XXIII, da Resolução no. 4.071/2013: 

 

Art. 7º Constituem infrações do Grupo 3:  

XVIII - deixar de responder às reclamações ou não prestar as informações 

solicitadas ou prestar informações inverídicas aos usuários, exceto aquelas previstas 

na Resolução nº 3.535, de 10 de junho de 2010, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data do recebimento; 
XIX - deixar de comunicar a realização de obra ou serviço emergencial no prazo 

estabelecido pela ANTT; 

                                                
31 Vide art. 4º, incisos XI, XVI e XX a XXVIII, da Resolução no. 4.071/2013. 
32 Algumas das expressões técnicas adotadas: “faixa de domínio”, “tachas”, “tachões”, “balizadores refletivos”, 

“faixa de proteção”, “acostamento” e “taludes”. 
33 Vide art. 6º, incisos XXII a XXVII, da Resolução no. 4.071/2013. 
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XX - não executar obra ou serviço, autorizados por meio de revisão extraordinária 

em caráter emergencial, no prazo pré-estabelecido entre a ANTT e a Concessionária 

a contar de sua autorização; 

XXI - deixar de manter o necessário entendimento com os entes públicos e privados 

para a construção, reformulação ou remoção de acessos, em conjunto com a ANTT, 

quando for o caso; 

XXII - deixar de apresentar, antecipadamente, à ANTT todos os elementos e 

documentos necessários ao processo de declaração de utilidade pública, para fins de 

desapropriação ou instituição de servidão administrativa; e 

XXIII - deixar de informar às autoridades quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos 

de que tenha conhecimento em razão das atividades objeto da concessão.  

 

Já no Grupo 4, as inserções de tipificações foram direcionadas com mais intensidade 

ao cumprimento do Programa de Exploração da Rodovia (PER), havendo inovação com a 

criação de condutas que visam preservar a manutenção do estado de conservação das pistas e 

de sua sinalização adequada, bem como promover a segurança das mesmas e dos seus 

respectivos usuários34. Entretanto, destacam-se também a criação de 4 novas tipificações que 

referem-se à omissão no dever de prestar informações e entregar relatórios e documentos à 

ANTT.35 

O Grupo 5, desde que criado, em 2008, com 14 tipificações, foi o que menos sofreu 

com alterações por parte da ANTT. As modificações realizadas pela Agência Reguladora 

culminaram com a substituição de 4 tipificações existentes na Resolução no. 2.665/200836 por 

4 novas tipificações inseridas pela Resolução no. 4.071/2013. As mudanças podem ser melhor 

compreendidas através da presente tabela sistemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Vide art. 8º, incisos III a VI e XI a XIV, da Resolução no. 4.071/2013. 
35 Vide art. 8º, incisos IX e XXII a XXV, da Resolução no. 4.071/2013. 
36 Foram retiradas as seguintes tipificações: deixar de submeter à prévia autorização da ANTT a transferência de 

ações que implique alteração de seu controle acionário; deixar de submeter à prévia autorização da ANTT as 

reestruturações societárias que importem alteração do grupo controlador; deixar de cumprir obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato de concessão, e; contrair 

empréstimos ou obrigações cujos prazos de amortização excedam o termo final da concessão, sem a prévia 

autorização da ANTT. 
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Tabela 4 – Comparativo de Alterações de Tipificações de Condutas do Grupo 5 

TIPIFICAÇÕES PRESENTES NA 

RESOLUÇÃO No. 2.665/2008 QUE FORAM 

SUPRIMIDAS DO GRUPO 5 

NOVAS TIPIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA 

RESOLUÇÃO No. 4.071/2013 

VII - deixar de submeter à prévia autorização da 

ANTT a transferência de ações que implique 

alteração de seu controle acionário; 

VII - deixar de manter ou manter sinalização vertical 

de regulamentação em desconformidade com as 

normas técnicas vigentes, por prazo superior ao 

previsto no Contrato de Concessão ou no PER; 

 

VIII - deixar de submeter à prévia autorização da 

ANTT as reestruturações societárias que importem 

alteração do grupo controlador; 

VIII - executar obras ou serviços em desacordo com 

o projeto autorizado pela ANTT, exceto nos casos de 

adequações necessárias à execução das obras e 

serviços, devidamente registradas no “as built”; 

 

XI - deixar de cumprir obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato de concessão; 

IX - permitir que a operação ultrapasse em mais de 

50 (cinquenta) horas o nível de serviço mínimo 

estabelecido no Contrato de Concessão ou no PER 

para cada segmento homogêneo da rodovia; 

 

XII - contrair empréstimos ou obrigações cujos 

prazos de amortização excedam o termo final da 

concessão, sem a prévia autorização da ANTT; 

X - entregar à ANTT bens reversíveis vinculados à 

concessão que não estejam em perfeitas condições de 

operacionalidade, utilização e manutenção, sem 

prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso, e 

livres de ônus e encargos; 

 

Fonte: ANTT 

 

 

Outra importante alteração prevista pela Resolução no. 4.071/2013 diz respeito à 

consideração de atenuantes quando da fixação da pena pecuniária. Trata-se da extinção da 

previsão de redução de 60% do valor da multa pecuniária na hipótese de serem constatadas 

circunstâncias favoráveis ao infrator quando do cometimento da infração, bem como da 

possibilidade das infrações dos Grupos 1, 2 e 3, caso reduzidas ao máximo, serem convertidas 

em advertências.37 

As modificações de dosimetria e a retirada da possibilidade do desconto de 60% do 

valor da multa pecuniária, aliado ao aumento do número de condutas tipificadas e a cessação 

da vigência da possibilidade de conversão de multas pecuniárias em advertências também 

podem ser elencados como fatores que contribuíram para o aumento de processos 

administrativos sancionatórios a partir do ano de 2013, ano no qual, inclusive, foi registrado o 

maior número de autuações realizadas pela SUINF/ANTT durante o período de 2005 a 2017, 

como espelha o gráfico a seguir: 

 

                                                
37 Tais previsões estavam contidas no art. 9o, §§1o e 2o, da Resolução no. 2.665/2008, cujas redações foram 

alteradas pela Resolução no. 3.593/2010, da ANTT, sendo ambas as resoluções expressamente revogadas, nos 

termos do art. 21, da Resolução no. 4.071/2013. 
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Gráfico 1 – Número de Autuações por Ano 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT 

 

 

Como se não bastasse o aumento do número de condutas tipificadas, a Resolução no. 

4.071/2013 também inovou ao prever a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária ou 

declaração de caducidade por conduta não tipificada no rol dos Grupos 1 a 5, elencando a 

incidência de multa pecuniária de 25% do valor monetário da inexecução na hipótese de não 

cumprimento total ou parcial do cronograma total de investimentos e serviços constantes dos 

fluxos de caixa original e marginal previsto no contrato de concessão, desde que respeitados 

os limites previstos nos arts. 2º e 3º da mesma resolução. 

O dispositivo está assim redigido: 

 

Art. 19. À inexecução parcial ou total, correspondente aos valores financeiros 

apurados anualmente a partir do cronograma total, vigente da concessão, será 

aplicada sanção, garantida prévia defesa, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor financeiro da inexecução, respeitados os limites mínimo e máximo 

estabelecidos nos art. 2º e art. 3º desta Resolução, sem prejuízo da declaração de 

caducidade, a critério da ANTT. 

 

 

As infrações decorrentes de inexecuções totais ou parciais foram responsáveis pelo 

maior número de autuações durante o período de 2005 a 2017, consoante gráfico a seguir: 
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Gráfico 2 – Divisão Geral conforme Critérios da Resolução ANTT No. 4.071/2013 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT 

 

 

Noutro giro, além das modificações trazidas no que tange à dosimetria e ao número de 

condutas tipificadas ocorridas a partir da vigência da Resolução no. 4.071/2013, a ANTT 

também promoveu alterações nas regras de regência e condução dos processos sancionatórios 

no âmbito da Agência Reguladora. Aqui, as modificações referem-se aos procedimentos 

seguidos pela ANTT na utilização do processo sancionatório como instrumento para eficácia 

material do poder sancionador inerente à atuação da respectiva Agência Reguladora.  

As disposições outrora elencadas nas Resoluções nos. 442/2004 e 2.689/2008 

perduraram até a edição da Resolução no. 5.083, de 27 de abril de 2016, atual disciplina 

normativa geral das regras procedimentais a serem seguidas na tramitação dos processos 

sancionatórios de competência da ANTT. 

Dentre diversas modificações, cumpre destacar a previsão, em seu art. 8638, de 

desconto de 30% do valor da multa pecuniária aplicada na hipótese do interessado-infrator 

renunciar ao direito de interpor recurso administrativo em face da decisão proferida pelo 

Gerente, isto é, ainda na primeira instância administrativa, desde que tal renúncia seja 

                                                
38 Art. 86. Será concedido desconto de 30% (trinta por cento) ao valor da multa, na hipótese de o infrator 

renunciar expressamente ao direito de interpor recurso administrativo contra a decisão que lhe aplicou sanção, no 

prazo do art. 85. 
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formalizada de forma expressa e dentro do prazo de 10 dias contados a partir da sua 

intimação39 (mesmo prazo para manejo do recurso administrativo). 

Por fim, a nova ordem normativa, que outrora previa a aplicabilidade da Lei Federal 

no. 9.784/99 como diploma acessório aos trâmites procedimentais do processo sancionatório 

no âmbito da ANTT, a partir de então, privilegia a aplicabilidade do Código de Processo 

Penal40, sendo oportuno destacar que tal mudança apresenta-se positiva ao concessionário, 

ante a ampliação dos seus mecanismos de defesa e também do leque de provas a serem 

produzidas no âmbito administrativo, sobretudo na fase instrutória do Processo 

Administrativo Ordinário. 

 

3.3 Os acordos substitutivos como mecanismo de consensualidade 

 

Os itens anteriores deste estudo se debruçaram sobre as modificações ocorridas, por 

iniciativa exclusiva da ANTT - no exercício do seu poder fiscalizador e regulamentador 

contido na Lei Federal no. 10.233/2001 -, no campo normativo extracontratual incidente na 

relação jurídica entre o poder concedente e o concessionário particular de rodovias federais 

brasileiras. 

Em que pese o foco deste trabalho seja mapear as atividades e os movimentos no 

panorama da atuação sancionatória exercida pela Agência Reguladora no campo 

extracontratual e contratual para fins de averiguar a hipótese de excessiva criação de infrações 

contratuais tipificadas à margem da relação contratual, a adoção dos mecanismos de 

consensualidade aplicados no âmbito da ANTT para resolução de conflitos na atividade 

regulatória também merece considerações, em especial os acordos substitutivos, sobretudo 

diante das atualizações decorrentes de alterações tanto no campo normativo-regulatório 

quanto de ordem legal, em especial em virtude da promulgação da Lei Federal no. 

13.655/2018 (“Nova LINDB”), que alterou o Decreto-Lei no. 4.657/42, diploma que instituiu 

a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  

No ordenamento jurídico brasileiro, o regramento geral dos acordos substitutivos no 

âmbito do Poder Público encontra-se previsto na Lei Federal no. 7.347/85, popularmente 

                                                
39 A inserção da previsão de desconto do valor da multa acolheu sugestão da ABTI (Associação Brasileira de 

Transportadores Internacionais). Disponível em: http://www.abti.com.br/informacao/noticias/437-multas-com-

30-de-abatimento  Acesso em: 14 jan. 2019. 
40 Art. 108. Aplicam-se aos processos administrativos de que trata este Regulamento, subsidiariamente, as 

disposições do Código de Processo Penal. 

http://www.abti.com.br/informacao/noticias/437-multas-com-30-de-abatimento
http://www.abti.com.br/informacao/noticias/437-multas-com-30-de-abatimento
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conhecida como Lei da Ação Civil Pública (LACP) que, em seu art. 5o, §6°41, aventa a 

possibilidade dos "órgãos públicos" celebrarem "compromisso de conduta" com o responsável 

pelos danos morais e/ou patrimoniais causados a determinado ente público.  

O chamado acordo substitutivo detém como principal característica o término 

consensual do processo administrativo sancionador, no âmbito do qual fora celebrado, 

mediante cumprimento de obrigações específicas, de forma a ocasionar a substituição da 

sanção aplicável pela Administração Pública mediante decisão unilateral e imperativa, 

revestindo-se de três funcionalidades específicas, quais sejam: a) substituir eventual e futura 

sanção administrativa a ser aplicada no final do processo administrativo; b) suspender a 

tramitação do processo administrativo até o cumprimento do acordo e, após este, extinguir a 

demanda sancionatória, ou; c) impedir a instauração de processo administrativo 

sancionador.42   

No campo regulatório, os acordos substitutivos estão presentes no ordenamento 

normativo das mais diversas Agências Reguladoras atuantes no Brasil, sendo oportuno citar, a 

título de exemplo, a Resolução no. 472/2018, da ANAC; a Resolução Normativa no. 372/2015, 

da ANS; as Resoluções nos. 3.259/2014 e 6/2016, da ANTAQ, e; a Resolução no. 629/2013, da 

ANATEL.43 

No próximo tópico, o estudo apresentará considerações acerca das posturas adotadas 

pela ANTT para regulamentação do tema no âmbito da sua esfera de competência, 

perpassando pela análise dos atos normativos editados até a elaboração da Resolução no. 

5.823/2018, norma que disciplina a celebração de acordos substitutivos no âmbito dos 

contratos de concessão das rodovias federais. 

 

3.3.1 A intensificação da política de acordos substitutivos no âmbito da ANTT: o caminho até 

a edição da Resolução no. 5.823/2018 

 

O primeiro ato normativo que tratou sobre a consensualidade no âmbito da ANTT se 

deu com a publicação da Resolução no. 152/2003, que aprovou a instituição do TAC (Termo 

                                                
41 Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.   
42 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e Acordo na Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 

252. 
43 Cf. PALMA, Juliana Bonacorsi de. Acordos para Ajuste de Conduta em Processos Punitivos das Agências 

Reguladoras. In: PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PINHEIRO, Luís Felipe Valerim. (Org.). Direito da 

Infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2017, v. 2, p. 65-116. 
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de Ajuste de Conduta) na regulação de concessões e permissões de serviços públicos de 

transportes terrestres.44 

Na prática, a intensificação dos acordos substitutivos se deu apenas no ano de 2014 

quando, consoante demonstrar-se-á a seguir, a atuação da ANTT resultou na celebração de um 

número recorde de acordos no âmbito das concessões rodoviárias federais. 

Com amparo na Resolução no. 442/200445 e na Lei Federal no. 10.233/2001, a ANTT 

editou a Deliberação no. 261, de 19 de setembro de 2014, composta de apenas dois 

dispositivos46, promovendo a aprovação de celebração de TACs com concessionárias de 

rodovias federais que manifestassem interesse. O denominado “TAC Multas” possibilitou a 

conversão de multas pecuniárias aplicadas em processos administrativos sancionatórios de 

competência da Agência Reguladora em investimentos voltados à execução de obras ou 

serviços que viessem a acarretar melhorias na rodovia objeto de exploração por parte da 

concessionária processada47. 

Para a ANTT, a possibilidade de promover a substituição de eventuais sanções 

pecuniárias aplicadas mediante processos administrativos simplificados por investimentos 

diretos por meio de execução de obras de melhoria não previstas inicialmente no contrato de 

concessão firmado pela concessionária, a serem realizadas no prazo máximo de 4 anos, 

explicitaria a existência de interesse público suficiente para justificar a celebração dos TACs, 

sobretudo por não refletir aumento das tarifas de pedágio48. 

Ocorre que a adoção da consensualidade administrativa pela ANTT foi questionada 

mediante Representação formulada por Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de 

Contas da União que, em agosto de 2014, deflagrou o TC 019.494/2014-9, para fins de apurar 

supostas irregularidades existentes nos TACs celebrados pela ANTT no âmbito do Contrato 

de Concessão da Ferrovia Transnordestina.  

                                                
44 Vide redação do art. 1o: “Aprovar a instituição do Termo de Ajuste de Conduta - TAC para correção de 

irregularidades ou pendências, visando assegurar a normalidade dos serviços prestados e resguardar o interesse 

público, nos termos do Regulamento de Termo de Ajuste de Conduta - RTAC anexo a esta Resolução.” 
45 A Resolução no. 442/2004 revogou de forma expressa e completa a Resolução no. 152/2003. 
46 Deliberação 261/2014, da ANTT: “Art. 1º Aprovar a celebração de Termos de Ajuste de Conduta – TACs 

entre a Agência Nacional de Transporte Terrestres – ANTT e as Concessionárias de Rodovias Federais, que 

assim pleitearem, para adoção de medidas de compensação em decorrência de irregularidades verificadas no 

âmbito de Processos Administrativos Simplificados em trâmite perante esta Agência Reguladora, observados os 
termos dispostos por esta Agência. Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação.” 
47 Tais obras e serviços devem estar inseridos no Plano de Ação – documento equivalente ao descritivo das obras 

previstas no cronograma físico financeiro da outorga - que acompanha o instrumento do TAC, devendo o 

documento conter o conjunto das obras a serem elaboradas, com cronograma de cumprimento acompanhado 

mensalmente e divulgado trimestralmente no sítio eletrônico da ANTT de forma a tornar possível o 

acompanhamento do cumprimento das obrigações pelas concessionárias por parte de todos os usuários dos 

serviços. 
48 Disponível em: http://www.antt.gov.br/rodovias/Termos_de_Ajuste_de_Conduta/TAC__Multas.html  Acesso 

em: 23 dez. 2018. 

http://www.antt.gov.br/rodovias/Termos_de_Ajuste_de_Conduta/TAC__Multas.html
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Alegou-se que a Resolução no. 442/2004 seria manifestamente ilegal por priorizar a 

preservação dos direitos contratuais da ANTT perante os contratados, em detrimento dos 

propósitos e finalidades previstas na Lei de Ação Civil Pública, em especial a proteção de 

interesses coletivos, difusos, individual ou homogêneo.49 

Os principais argumentos restam resumidos nas seguintes passagens extraídas da peça 

inicial da lavra do Auditor de Controle Externo Carlos Alberto Bornhofen, membro da 

Secretaria de Fiscalização de Obras Portuárias, Hídricas e Ferroviárias, ao tecer críticas aos 

arts. 8o, §2o, e, 16, da Resolução no. 442/2004:  

 

19. Não somente em sua parte preambular, mas em toda a sua extensão, a matéria 

tratada na referida resolução não é a proteção de qualquer interesse coletivo, difuso, 

ou individual homogêneo, mas apenas a preservação dos direitos contratuais da 

ANTT cm relação aos contratados, ou seja, não é matéria passível de ser tratada em 

ACP e, portanto, não é matéria passível de ser tratada em TAC. 

20. Assim. verifica-se que o TAC, no âmbito da ANTT, já nasceu nulo, uma vez que 

a Lei da Ação Civil Pública não autoriza os legitimados a realizarem ajustes a fim de 

corrigir pendências. irregularidades ou infrações em contratos celebrados com os 

próprios legitimados. Para este fim, existe a regulamentação dos contratos 
administrativos, onde se prevê, ordinariamente, a cominação de penalidades aos 

responsáveis pela inexecução total ou parcial dos contratos de direito público. 

21. Ademais, o TAC verdadeiro, aquele da Lei da Ação Civil Pública, é título 

executivo extrajudicial, enquanto o pretenso TAC da ANTT, se não cumprido, será 

objeto de ordinária apuração em processo administrativo. 

 

A tese explanada na representação não se revestiu de robustez suficiente para 

convencer o Relator, o Ministro Walton Alencar Rodrigues, que denegou monocraticamente o 

pedido de medida cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas para que a ANTT 

fosse compelida, até que o TCU emitisse deliberação conclusiva sobre a temática, a deixar de 

celebrar novos Termos de Ajuste de Condutas com amparo na Resolução nº. 442/2004. Os 

argumentos da decisão monocrática foram reiterados no Acórdão 645/2016, que julgou 

recurso de agravo interposto pelo Ministério Público junto ao Plenário da Corte de Contas.50 

                                                
49 Embora a Representação tenha sido deflagrada em agosto de 2014, ou seja, antes da publicação da Deliberação 

261/2014 pela ANTT, a peça inicial fez expressa menção à iminência, à época, de celebração de TACs com oito 

concessionárias. Para melhor entendimento, extrai-se os seguinte trecho da representação: “27. Uma vez que a 

Resolução 442/2004 prevê a celebração dos ilegais TAC não somente no âmbito da Ferrovia Transnordestina, ou 

mesmo no âmbito de ferrovias, mas também nas concessões de rodovias, verificou-se que há notícias no 

endereço eletrônico da ANTT: 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/24064/Planos_de_Aeao.html#lista>, da celebração de outros oito 
TAC com diversas concessionárias de rodovias, incluindo as rodovias BR-116, BR- 101. BR-381 e BR-153, 

entre outras.” Por fim, o signatário da Representação pleiteou que fosse “[...] determinado à ANTT que informe 

a este Tribunal acerca de todos os TAC celebrados por aquela agência, mediante envio de cópias dos referidos 

TACs.”. 
50 Mesmo que a aludida Resolução da ANTT não tenha previsto execução imediata do acordo em caso de 

inadimplência do termo de ajustamento, ao contrário da eficácia executiva que a Lei de Ação Civil Pública 

atribui a instrumentos do gênero, ainda assim, não se pode, a priori, tachar o modelo normativo de ilegal e 

ilegítimo a ponto de sustar a celebração de todo e qualquer TAC pela Agência reguladora. Isso porque não se 

sabe, de antemão, a extensão das sanções e demais consequências jurídicas que o concessionário deverá suportar 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/24064/Planos_de_Aeao.html#lista
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No ano seguinte, através do Acórdão 2.533/2017, o Plenário do Tribunal de Contas da 

União decidiu por rechaçar os argumentos de nulidade do regramento que versa sobre a 

possibilidade de celebração de TACs pela ANTT51, todavia, impôs à Agência Reguladora, a 

partir de então, a necessidade de adoção de medidas a serem observadas quando da celebração 

dos acordos substitutivos.52  

Em suma, extrai-se do julgado do TCU a necessidade da ANTT observar as seguintes 

diretrizes quando da celebração de TACs: i) ponderação das alternativas para observância do 

                                                                                                                                                   
em razão do descumprimento do termo. Além disso, o caráter genérico e abstrato da previsão normativa não 

permite inferir que todos os TAC’s que dela possam derivar sejam inquinados de nulidade pelas razões expostas 

na exordial, as quais defluem de inferência feita pelo representante a partir de indícios referentes a alguns casos 

concretos de acordos já celebrados. A norma da Agência não detalha, muito menos poderia fazê-lo, as condições 
pelas quais deverão ser celebrados os TAC’s de modo a garantir o interesse público. Salientei no despacho que 

tal previsão regulamentar de natureza lata não é casual, pois somente uma detalhada avaliação in concreto 

poderia aquilatar as vantagens e desvantagens da formalização do acordo substitutivo ao processo sancionatório, 

de sorte a eleger a solução que melhor atenda ao interesse público, dada a complexidade envolvida na análise das 

questões regulatórias envolvidas em cada contrato de concessão).” (Trecho extraído do voto do Relator, Acórdão 

645/2016) 
51 “Embora a Lei de criação da ANTT defina penalidades a que estará sujeito o concessionário infrator, não 

determina expressamente que a punição seja o único meio para alcançar o desiderato de garantir a regular 

prestação do serviço público concedido. Considerada a complexidade e a multiplicidade de situações verificadas 

na fiscalização dos serviços regulados, haverá o gestor público de sopesar se a medida sancionadora atenderá, no 

caso concreto, ao interesse público primário, podendo assim alterá-la por ações mais efetivas à melhoria dos 
serviços delegados. Nesse sentido, o Termo de Ajuste de Conduta emerge como solução negociada de conflito, 

no sentido de cessar as irregularidades, corrigir as condutas indesejáveis do concessionário, reparar danos por ele 

causados ao patrimônio público e ao usuário. Ao contrário do que ocorre com a Lei de Improbidade 

Administrativa (artigo 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992), a Lei 10.233/2001 não contempla expressa vedação à 

celebração de acordo substitutivo ao processo sancionador. Trata-se de instrumento regulatório alternativo ao 

processo sancionatório ao prevenir longas contendas administrativas e judiciais acerca das infrações cometidas 

pelo concessionário que poderão resultar ou não em aplicação de penalidades na medida desejada pela Agência 

reguladora.  Fomenta, assim, a adesão do concessionário ao compromisso de ajustar sua conduta às exigências 

do contrato e da lei.[...] Nesse diapasão, não vislumbro que a Resolução ANTT nº 442/2004 tenha exorbitado da 

Lei de Ação Civil Pública e da própria Lei de criação da Agência reguladora ao prever a possiblidade de a 

autarquia firmar Termo de Ajuste de Conduta com concessionário de serviço público de transporte terrestre a fim 

de corrigir pendências, cessar irregularidades ou afastar infrações verificadas na execução do contrato de 
concessão.  Em tese, tal acordo, ainda que mediado por um contrato de concessão, visa, ao fim, tutelar interesse 

difuso consistente na prestação de serviço público delegado em condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária, tal qual existe o artigo 6º da Lei 

nº 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões).” (Trecho extraído do voto do Relator, Acórdão 2.533/2017) 
52 “9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) que se abstenha de assinar Termos de Ajuste de Conduta (TACs) que não 

prevejam medidas compensatórias para as infrações praticadas e apenas contenham, como cominação pelo 

descumprimento das obrigações pactuadas, a instauração de processo administrativo para apuração das 

responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis, ou ao seu prosseguimento, se anteriormente instaurado, 

uma vez que tal cominação não é capaz de compelir, como visto, os compromissários ao integral cumprimento 

das obrigações estipuladas na avença, em afronta aos princípios da eficiência, da finalidade administrativa e da 
supremacia do interesse público; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 

recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que dê continuidade ao processo de 

elaboração da nova resolução que regulamentará a celebração de Termos de Ajuste de Conduta (TACs) no 

âmbito da agência (objeto da Audiência Pública ANTT 10/2017), a fim de estabelecer critérios mais rigorosos 

para celebração dos referidos acordos substitutivos a dotá-los de efetividade, por meio da inclusão, nos 

instrumentos dos ajustes, de cominações para o caso de descumprimento das obrigações pactuadas, com eficácia 

de título executivo extrajudicial, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei 7.347/1985, e em atendimento aos 

princípios da eficiência, da finalidade administrativa e da supremacia do interesse público;” (Trecho extraído do 

voto do Relator, Acórdão 645/2016) 
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interesse público; ii) cessação da conduta ou irregularidade com indicação expressa da 

conduta a ser corrigida ou compensada, inclusive com indicação dos processos abrangidos; 

iii) indicação do interesse público para fins de motivação; iv) compatibilidade entre as 

obrigações fixadas com a natureza do objeto do contrato de concessão; v) vedação à anistia; 

vi) observância dos antecedentes do infrator-regulado; vii) vedação na hipótese de aplicação 

de penalidade por decisão administrativa definitiva; viii) estabelecimento de sanções 

especificadas para fins dissuasórios com fixação de prazos e cronograma para cumprimento; e 

ix) vedação à cláusula de apuração de responsabilidades em casos de descumprimento do 

TAC. 

A partir das orientações fornecidas pelo TCU nos argumentos explanados em 

precedentes53 sobre a matéria e, em especial, nos Acórdãos 645/2016-Plenário e 2.533/2017-

Plenário, a ANTT adequou-se às recomendações emanadas pelo órgão de controle, 

materializando-as através da Resolução no. 5.823, de 12 de junho de 2018, que vigora no 

setor. 

Até o novembro de 2019, oito concessionárias de rodovias federais lograram êxito na 

celebração de TACs com a ANTT, sendo estas: Autopista Litoral Sul, Autopista Régis 

Bittencourt, Rodovia do Aço, Transbrasiliana, Autopista Fluminense, Autopista Fernão Dias, 

Nova Dutra e ECOSUL. 

Eis o panorama decorrente das assinaturas dos aludidos acordos substitutivos: 

 

Tabela 5 – Número de TACs celebrados através do “TAC MULTAS” 

CONCESSIONÁRIA NÚMERO DE PROCESSOS 

ENGLOBADOS PELO TAC 

SOMATÓRIO DOS VALORES 

INDIVIDUAIS DAS MULTAS 

Autopista Litoral Sul 336 R$ 51.535.260,00 

Autopista Régis Bittencourt 348 R$ 29.003.688,00 

Rodovia do Aço 151 R$ 26.080.740,00 

Transbrasiliana 91 R$ 31.597.160,00 

Autopista Fluminense 247 R$ 31.164.196,00 

Autopista Fernão Dias 607 R$ 28.221.060,00 

Nova Dutra 240 R$ 11.108.055,00 

ECOSUL 36 R$ 1.643.606,72 

TOTAL 2.056 R$ 210.353.765,72 

Fonte: Elaboração própria com base na análise dos instrumentos do TACs 

                                                
53 Vide Acórdãos 1.970/2017-Plenário e 2.121/2017-Plenário. 
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Embora durante este trabalho não tenham sido encontradas informações suficientes 

acerca do número de TACs formalizados pela ANTT anualmente no período anterior à 

implementação do “TAC Multas”, mediante análise dos números de protocolo/tombamento 

dos processos existentes nos instrumentos dos acordos acima elencados e das informações 

constantes Relatório de Anual de 2013 da ANTT54 depreende-se que a implementação do 

“TAC Multas” permitiu a finalização de 1.416 dos 2.061 processos administrativos autuados 

somente naquele ano. 

Se a análise demonstra que no campo regulamentar a ANTT adotou posturas para 

fomentar e facilitar a resolução de conflitos contratuais mediante acordos substitutivos, o 

mesmo também pode se dizer do campo normativo legal, já que, com o advento da Lei 

Federal no. 13.655/2018 (Nova LINDB), o outrora indicado permissivo genérico para a 

celebração de acordos substitutivos (art. 5º, da LACP) passa a ser substituído pelo art. 26, da 

LINDB, reduzindo a aplicação daquela norma ao âmbito da ação civil pública em fase de 

inquérito civil ou após o seu ajuizamento.55-56 

O procedimento previsto no caput do respectivo dispositivo e os requisitos de validade 

elencados no §1˚ podem servir como novos parâmetros legais para desenho de acordos a 

serem firmados pela ANTT no âmbito dos contratos de concessões de rodovias federais.57  

                                                
54Disponível em: 

http://www.antt.gov.br/rodovias/Relatorios/Relatorios_Anuais__Rodovias_Federais_Concedidas.html.  Acesso 

em: 23 dez. 2018. 
55 GUERRA, Sérgio; PALMA, J. B. Art. 26 da LINDB. Novo regime jurídico de negociação com a 

Administração Pública. Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 135-169, nov. 2018. 
56 Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas, o art. 27, da LINDB, também seria norma 

suficiente para embasar a celebração de acordos substitutivos, embora sua existência fosse até classificada pelos 

doutrinadores como prescindível, ante o regramento permissivo contido no art. 5o, da LACP: “A nova LINDB 
(Lei 13.655/2018), denominada Lei da Segurança para a Inovação Pública, por intermédio de seu artigo 27, deu 

um importante passo para a consagração definitiva da consensualidade no Direito brasileiro, destacadamente no 

que toca aos acordos administrativos endo e extraprocessuais. De acordo com o novel dispositivo, “a decisão do 

processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor compensação por benefícios 

indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos”. Cuida-se de 

um permissivo genérico para a celebração dos denominados “acordos substitutivos”, o qual, de resto, seria até 

mesmo desnecessário, considerando o disposto no artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei 7.345/1985. Porém, a inclusão 

de um permissivo genérico para a celebração de tais ajustes, em uma lei interpretativa, põe termo à controvérsia 

a propósito da imprescindibilidade de sua previsão em normas de primeiro grau.” (Cf. A Lei 13.655/2018 e os 

novos paradigmas para os acordos substitutivos. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mai-

11/opiniao-lindb-paradigmas-acordos-substitutivos  Acesso em: 11 jan. 2019. 
57 A postura de ampliação da legitimidade e do leque de possibilidades na celebração de acordos no âmbito das 

concessões rodoviárias federais também é defendida por Aline Klein e Caio César Figueiroa, advogados atuantes 

no setor, em publicado no portal jurídico eletrônico “JOTA”: “Diante da convivência entre a Resolução 

5.823/2018 e o art. 26 da LINDB, cabe interpretar a primeira à luz do segundo, disposição normativa posterior e 

hierarquicamente superior. Disso resulta a possibilidade de serem celebrados acordos pela ANTT que atendam 

aos requisitos do art. 26 da LINDB, ainda que não se enquadrem perfeitamente nos limites estabelecidos pela 

Resolução 5.823/2018.”. FIGUEIROA, C. C.; KLEIN, A.L. A celebração de acordos em concessões 

rodoviárias. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-celebracao-de-acordos-em-

concessoes-rodoviarias-10112018/amp  Acesso em: 23 nov. 2018. 

http://www.antt.gov.br/rodovias/Relatorios/Relatorios_Anuais__Rodovias_Federais_Concedidas.html
https://www.conjur.com.br/2018-mai-11/opiniao-lindb-paradigmas-acordos-substitutivos
https://www.conjur.com.br/2018-mai-11/opiniao-lindb-paradigmas-acordos-substitutivos
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-celebracao-de-acordos-em-concessoes-rodoviarias-10112018/amp
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-celebracao-de-acordos-em-concessoes-rodoviarias-10112018/amp
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3.4 Uma análise crítica da atuação extracontratual da ANTT 

 

Os achados da pesquisa até aqui explanados possibilitaram a análise da atuação 

unilateral regulamentadora da ANTT para fins de materialização das suas competências de 

fiscalização e sanção nos contratos de concessões de rodovias federais. 

A disciplina de condutas criadas pela ANTT em normas regulamentadoras, à margem 

da relação contratual, terminou por resultar no considerável aumento de ações e omissões 

passíveis de sanções mediante advertência e, em especial, de multa pecuniária. Os dados 

demonstram que, num intervalo de apenas 8 anos, as tipificações saltaram de 68 para 148, 

traduzindo um aumento de mais de 100%, sobretudo naquelas inseridas no Grupo 4, da 

Resolução no. 4.071/2013, segunda maior faixa de valores a serem considerados quando da 

efetiva dosimetria na aplicação de multas pecuniárias, cujas tipificações aumentaram de 9 

para 26. 

Essa atuação normativa da ANTT que resulta em criação de condutas tipificadas 

mediante edição de resoluções está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal 

através da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 5.906/DF, ajuizada pela Associação das 

Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI). 

No âmbito daquela demanda, contesta-se a constitucionalidade da Resolução no. 

233/2003 e se busca provimento jurisdicional que declare a inconstitucionalidade dos arts. 24, 

inciso XVIII, e, 78-A, ambos da Lei Federal no. 10.233/2001, sob argumento que a criação de 

tipificações de infrações contratuais mediante ato normativo (resolução) violaria os arts. 2º, 

5º, inciso II e XXXIV, e, 37, caput, da CF, na medida que aquelas só poderiam ser criadas 

mediante promulgação de lei. 

Não obstante a ação esteja em tramitação58, a atual jurisprudência do STF59 reconhece 

a competência das Agências Reguladoras para dispor sobre infrações e sanções, todavia, 

condiciona o exercício de tal competência normativa às limitações existentes na própria lei, de 

forma que a norma reguladora esteja em perfeita harmonia com a ordem legal que revestiu a 

Agência Reguladora de competência normativa. 

                                                                                                                                                   
 
58 Em consulta processual realizada no dia 16/11/2019 perante o sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 

(www.stf.jus.br) verificou-se que os autos encontram-se conclusos ao Relator, o Min. Márcio Aurélio, após 

apresentação de parecer da Procuradoria-Geral da República opinando pela improcedência do pedido em 

conclusão assim redigida: “Diante de tal panorama, não se verificam os apontados vícios de 

inconstitucionalidade, especialmente por não se mostrar o exercício do poder normativo técnico da ANTT, 

pautado na Lei 10.233/2003, afrontoso à separação de poderes ou ao princípio da reserva legal.”  
59 Neste sentido: ADI 4.954/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ em 30/10/2014, e; ADI 4.903/SP, 

Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ em 17/10/2014. 
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No caso específico das concessões, as normas infralegais editadas no gozo do poder 

normativo inerente às funções sancionatórias da Agência Reguladora também devem se 

apresentar em consonância com as disposições contratuais, mormente diante da circunstância 

peculiar que distingue a sanção administrativa geral da sanção administrativa contratual, 

aquela aplicada em decorrência de um ilícito administrativo, via de regra praticado por um 

particular não contratante com o Poder Público; esta decorrente do não cumprimento de 

obrigações pactuadas em contrato administrativo, acarretando, por consequência, o 

inadimplemento contratual.60 

Entende-se ser ilegal, especificamente, a criação das condutas tipificadas como 

inexecução contratual ou parcial do contrato de concessão passíveis de aplicação de multa e 

caducidade através do art. 19, da Resolução no. 4.071/2013. A utilização de ato normativo 

para dispor sobre o tema não encontra respaldo na Lei de Concessões que, em seu art. 38, 

parte final, dispõe expressamente que as sanções decorrentes de inexecução total ou parcial do 

contrato que venham possam ser sancionadas mediante declaração de caducidade ou a 

aplicação de sanções contratuais devem ser aplicadas mediante respeito às “normas 

convencionadas entre as partes”. 

Eis o teor do aludido dispositivo: 

 
Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder 

concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 

contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas 

convencionadas entre as partes. 

 

 

Ora, se não convencionado no instrumento contratual que infração relativa à 

inexecução contratual total ou parcial prevista no art. 19, da Resolução no. 4.071/2013 é 

passível de sanção mediante incidência de multa pecuniária e/ou declaração de caducidade, tal 

tipificação não é aplicável ao particular contratado, pois, o art. 38, caput, parte final, da Lei de 

Concessões, exige expressamente o respeito às “normas convencionadas entre partes”, ou 

seja, o contrato de concessão, firmado por ambas as partes, distintamente da resolução, ato 

administrativo emanado unilateralmente pela Agência Reguladora. 

Ademais, ainda que afastado o argumento de que tal infração fora criada dentro dos 

limites de atuação e competência da ANTT e, portanto, não se sujeitaria à aquiescência do 

                                                
60 “A particularizar a sanção administrativa contratual em face da sanção administrativa geral há um contrato 

celebrado entre a Administração e o administrado infrator. Este é punido não por ter descumprido deveres 

genéricos e abstratamente previstos em norma, por ter praticado um ilícito administrativo, mas sim por não ter 

observado obrigações contratuais definidas de maneira individualizada e concreto no instrumento firmado, 

efetivando um inadimplemento.” (PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral: Anatomia e 

Autonomia. Coimbra: Livraria Almedina, 2005, p. 222) 



43 

 

concessionário, sua aplicação aos contratos de concessão celebrados antes da vigência da 

Resolução no. 4.071/2013 seria questionável, ante a necessidade de prévia disposição em ato 

normativo editado antes da celebração do contrato ou diretamente neste, sobretudo porque, no 

caso da infração tipificada no art. 19, da Resolução no. 4.071/2013, a sanção pode acarretar a 

declaração de caducidade da concessão, uma das modalidades de sanções mais severas e 

prejudiciais aos interesses e direitos do concessionário. 

Sobre a obrigação de prévia disposição da infração em ato normativo ou instrumento 

contratual para fins de aplicação de sanção decorrente de inadimplemento contratual, assim 

leciona Marcelo Madureira Prates61:  

 

De nossa parte, julgamos que, a bem da maior segurança dos administrados 

contratados, seria de todo aconselhável que pelo menos as espécies de sanção 

aplicáveis pela Administração no plano contratual viessem taxativamente previstas 

por ato normativo. [...] Para lá disso, não vemos impedimento que as infrações 
puníveis possam ser diretamente previstas no contrato, desde que respeitada a regra 

da anterioridade [...]. 

 

Assim, acaso superada a tese de impossibilidade de instituição da infração através de 

norma reguladora por ofensa ao art. 38, da Lei de Concessões, a tipificação prevista no art. 19, 

da Resolução no. 4.071/2013 seria aplicável apenas aos contratos de concessão assinados após 

a sua edição, de forma a preservar a segurança jurídica na relação contratual e evitar abuso da 

atividade sancionatória da Agência Reguladora de modo a acarretar o desequilibro contratual 

e o possível dispêndio de valores não contabilizados pelo concessionário nos riscos medidos 

quando da celebração do negócio.  

A contestação da validade e eficácia da tipificação para os contratos de concessão 

celebrados antes de sua vigência também pode ser interpretada à luz da proteção 

constitucional ao ato jurídico perfeito, direito fundamental elencado no art. 5º, inciso XXXVI, 

da CF62. Em que pese reconhecida a legalidade da atuação normativa da Agência Reguladora, 

a concretização do ato jurídico perfeito materializada através da assinatura do contrato 

impediria sua alteração posterior, ressalvada a anuência do particular, v.g., através de 

celebração de aditivo contratual, sem prejuízo do reconhecimento da legitimidade de 

incidência de tal infração nos contratos celebrados após a edição do ato normativo que a 

criou. 

                                                
61 PRATES, Marcelo Madureira. Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia. Coimbra: Livraria 

Almedina, 2005, p. 225-226. 
62 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada; 
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Acrescente-se, também, a impossibilidade de previsibilidade, por parte dos 

concessionários, da conduta a ser adotada pela ANTT no exercício do poder normativo, em 

especial no que tange a direitos concedidos pela Agência Reguladora aos concessionários que 

acabaram sendo extintos sem qualquer possibilidade de participação ou oitiva dos contratados 

quando da elaboração das normas. 

Tais posturas merecem ser pontuadas, a título exemplificativo, quando da edição da 

Resolução no. 4.071/2013, que retirou dos concessionários a possibilidade de obter a 

conversão de multas pecuniárias em advertência, desde que aquelas estivessem tipificadas nos 

Grupos 1, 2 e 3, bem como de obter em seu favor a redução de 60% do valor da multa 

pecuniária, caso constatadas circunstâncias favoráveis ao infrator, benesses outrora presentes 

na Resolução no. 2.665/2008. 

Vigentes até os dias atuais, as modificações promovidas pela ANTT resultaram em 

verdadeira extinção de critérios subjetivos a serem considerados pela Agência Reguladora 

quando da dosimetria para aplicação da pena pecuniária prevista em seus atos normativos. 

Ao que parece, tal postura vai de encontro às recentes alterações legislativas 

promulgadas pela Lei Federal no. 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro. Se no âmbito normativo a ANTT realizou modificações para reduzir a 

margem interpretativa na decisão administrativa que culmina com a aplicação de sanções 

administrativas de sua competência, em contraponto, na esfera legislativa, o legislador 

infraconstitucional optou por ampliá-la, conferindo certo grau de discricionariedade à atuação 

do agente público responsável pela aplicação da sanção, consoante se extrai da redação do art. 

22, §§2º e 3º, do Decreto-Lei no. 4.657/42, em especial no que tange à necessidade de serem 

consideradas as circunstância fáticas que nortearam a ação do infrator, além da motivação 

reforçada.63 

Neste sentido assevera Eduardo Jordão64: 

                                                
63 “ Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades 

reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a 
ação do agente. 

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que 

dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do 

agente.  

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma 

natureza e relativas ao mesmo fato.”  
64 JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB. Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público 

brasileiro. Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas 

de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 63-92, nov. 2018. 
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A preocupação subjacente é a mesma que perpassa todo o projeto (e que marca em 

especial o art. 22): a atenção às circunstâncias fáticas que informam (e que devem 

informar) qualquer atuação administrativa. No caso específico das sanções, a 

preocupação é particularmente relevante porque se trata de grave interferência na 

esfera pessoal dos cidadãos que se dá de forma retrospectiva e temporalmente 

distante das circunstâncias práticas que determinam a sua adequação e 

proporcionalidade. 

 

No campo da consensualidade, a regulamentação dos acordos substitutivos, por sua 

vez, embora timidamente iniciada pela Agência Reguladora no ano de 2003, com a edição da 

Resolução no. 152/2003, sendo novamente tratada na Resolução no. 442/2004, não fora 

suficiente para culminar com o incremento e fomento do uso consensualidade no que tange ao 

exercício da atividade sancionatória no âmbito dos contratos de concessão rodoviária. 

A principal crítica acerca das disposições contidas nas Resoluções nos. 152/2003 e 

242/2004 reside no fato da própria Agência Reguladora ter atraído exclusivamente para si a 

prerrogativa de deflagrar as tratativas para celebração dos acordos substitutivos. A opção por 

concentrar a iniciativa para celebração dos TACs na ANTT fica clara no comparativo entre a 

redação dos seguintes dispositivos: 

 
REGULAMENTO ANEXO DA RESOLUÇÃO 

No. 152/2003 

 

RESOLUÇÃO No. 242/2004 

Art. 1º O TAC é prerrogativa da ANTT e constitui 

instrumento hábil para o propósito de correção de 

pendências ou irregularidades cometidas por 

concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos de transportes terrestres. 

Art. 16. Com a finalidade de corrigir pendências, 

irregularidades ou infrações, a ANTT, por 

intermédio da Superintendência competente, 

poderá, antes ou depois da instauração de processo 

administrativo, convocar os administradores e os 

acionistas controladores das empresas 

concessionárias, permissionárias ou autorizadas para 
prestação de esclarecimentos e, se for o caso, 

celebração de Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC). 

 

 

Muito embora os dados e informações coletados nesta pesquisa não permitam concluir 

com clareza que a impossibilidade do concessionário iniciar as tratativas para a celebração do 

TAC impediu ou dificultou a formalização destes instrumentos durante a vigências das 

resoluções supracitadas, não é leviano afirmar que a política de acordos substitutivos somente 

fora efetivamente implementada e colocada em prática pela Agência Reguladora mais de uma 

década depois, em 2014, com o advento da Deliberação no. 261/2014 que, em seu art. 1º, 

diferentemente das resoluções anteriormente mencionadas, prevê expressamente a 

possibilidade das tratativas para celebração do TAC serem iniciadas a partir de provocação 

dos concessionários privados mediante pleito endereçado à ANTT, senão vejamos: 
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Art. 1º Aprovar a celebração de Termos de Ajuste de Conduta - TACs entre a 

Agência Nacional de Transporte Terrestres - ANTT e as Concessionárias de 

Rodovias Federais, que assim pleitearem, para adoção de medidas de 

compensação em decorrência de irregularidades verificadas no âmbito de Processos 

Administrativos Simplificados em trâmite perante esta Agência Reguladora, 

observados os termos dispostos por esta Agência. 

 

A presença da expressão “que assim pleitearam” deixa a nítida a possibilidade do 

pleito de celebração do acordo substitutivo ser formulado pelas “Concessionárias de 

Rodovias Federais”, sujeitos indicados na oração gramatical anterior à expressão destacada.  

A partir de então, a implementação do “TAC Multas” figurou como importante marco 

da política de acordos substitutivos no âmbito das concessões rodoviárias, pois, além de ter 

impactado diretamente na considerável diminuição do número de processos sancionatórios em 

trâmite na ANTT, possibilitou a conversão de aproximadamente R$ 210 milhões cobrados em 

decorrência de aplicação de multas pecuniárias em investimentos em obras e serviços 

voltados à melhoria de 08 rodovias federais concedidas à iniciativa privada. Importante 

destacar, aqui, que a implementação do programa reflete esforço da ANTT para imprimir 

maior eficiência e prevenção de aplicação de sanções administrativas pela agência reguladora. 

A possibilidade da iniciativa do TAC ocorrer por parte dos concessionários foi 

ratificada pela ANTT na redação do art. 2º, da Resolução no. 5.823/2018 ao dispor que “o 

TAC poderá ser proposto pela ANTT ou pelos Agentes Regulados”, sendo louvável a atuação 

da Agência Reguladora para inserção de tal previsão, pela primeira vez, em resolução de sua 

competência, embora já prevista em deliberação65. 

Não parece incomum ou extraordinária a previsão normativa para que a intenção de 

deflagrar as tratativas para adoção de determinado mecanismo de consensualidade, ainda que 

no âmbito da regulação, seja passível de ser manifestada pelo concessionário, seja porque o 

exercício de tal prerrogativa pelo Agente Regular não implica em violação às prerrogativas e 

competências da ANTT, seja pelo processo decisório que venha a culminar com a assinatura 

do TAC integrar a esfera da discricionariedade administrativa da Agência Reguladora66, 

mantida intocada. 

                                                
65 A deliberação distingue-se da resolução. Segundo art. 106, incisos I, II, “a” e “b”, do Regimento Interno da 
ANTT, a Deliberação é o ato que positiva decisões da Diretoria Colegiada da Agência, em conformidade com a 

legislação e o Regimento Interno da Agência Reguladora. Já a resolução é conceituada como o ato que expressa 

decisão colegiada quando se tratar de aprovação ou alteração do Regimento Interno ou edição de normas de 

caráter geral e abstrato que versem sobre matérias de competência da ANTT.  
66 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo, e PALMA, Juliana Bonacorsi de. Juridicidade e o controle dos 

acordos regulatórios: o caso TAC ANATEL. Disponível em:  

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20d

os%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%2020O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf  Acesso em: 16 nov. 

2019. Ainda segundo os referidos autores, “é preciso que se reconheça o espaço da gestão pública e seja aceita a 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20dos%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%2020O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20dos%20Acordos%20Regulat%C3%B3rios%2020O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf
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4 MECANISMOS CONTRATUAIS SANCIONATÓRIOS NOS CONTRATOS DO 

PROGRAMA DE CONCESSÕES DE RODOVIAS FEDERAIS (PROCROFE) 

 

O capítulo anterior dedicou-se exclusivamente à análise, desde 2005 até a edição das 

atuais normas vigentes, da atuação unilateral da ANTT no exercício da sua atividade 

regulamentar no que toca à construção do arcabouço normativo extracontratual incidente no 

regime jurídico sancionatório dos contratos de concessões das rodovias federais. 

Neste capítulo, o enfoque recai sob a construção dos mecanismos sancionatórios 

previstos nos instrumentos contratuais, perpassando pela análise da sua construção até a sua 

efetiva aplicação prática quando da inserção das previsões nos instrumentos contratuais. Para 

tanto, será analisada a conjuntura em que se deu o início do Programa de Concessões de 

Rodovias Federais (PROCROFE), o papel do Tribunal de Contas da União na construção das 

cláusulas contratuais, bem como as modificações ocorridas ao longo dos instrumentos 

contratuais de forma a possibilitar a apreciação apurada das cláusulas atinentes ao regime 

jurídico sancionatório aplicável aos particulares contratados pelo poder concedente. 

Debruçando-se sobre as cláusulas contratuais que versam sobre os elementos eleitos 

no recorte deste trabalho e elencados na metodologia, quais sejam: i) modalidades de sanções; 

ii) dosimetria das sanções; iii) tipificações das infrações, e; iv) processo sancionador, será 

possível delinear o escopo da atividade sancionatória exercida pela ANTT no campo da 

relação jurídica contratual havida com os particulares contratados. 

 

4.1 O PROCOFRE 

 

O PROCROFE iniciou-se durante o governo do então Presidente Itamar Franco, sendo 

o seu nascedouro consubstanciado na Portaria no. 10/93, do Ministério dos Transportes, que 

realizou a criação de grupo de trabalho voltado à busca de alternativas para a redução de 

custos suportados pelo Poder Público na manutenção da malha rodoviária e a diminuição da 

atuação do Estado como provedor das políticas públicas relacionadas ao setor rodoviário.  

A partir de então, a concentração das concessões rodoviárias federais recairia tão 

somente em face da União Federal como poder concedente, sendo extinto o Fundo Rodoviário 

Nacional (FRN). 

                                                                                                                                                   
ampla margem de discricionariedade necessária à negociação de acordos. O controle da atividade-fim negocial 

não apenas acarreta distorções regulatórias, chegando a inviabilizar por completo negociações, mas tem o mais 

indesejado dos efeitos: cria incentivos negativos à consensualidade.” 
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Embora o primeiro contrato de concessão rodoviária do PROCROFE tenha sido 

firmado em 29 de dezembro de 199467, portanto, ainda sob a vigência do mandato do 

Presidente Itamar Franco68, os marcos normativos que possibilitaram a efetiva implantação do 

respectivo programa datam do período de 1995 a 199769, já no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, voltado às privatizações de bens e serviços públicos nas mais 

diversas áreas, tais como: empresas de telefonia e de energia, bancos estaduais e as rodovias 

federais.70 

Os estudos realizados pelo grupo de trabalho do Ministério dos Transportes 

possibilitou o início do PROCROFE mediante licitação, de forma direta pelo Ministério dos 

Transportes, de cinco trechos pedagiados com extensão total de 858,6km.71 

Concomitantemente, estudos eram realizados para averiguação do montante da malha 

rodoviária apto e economicamente viável à exploração pela iniciativa privada, culminando 

com a análise total 18.059,1 km de rodovias, dos quais 11.191,1 km foram considerados 

viáveis para concessão e 6.868 km viáveis somente para a concessão dos serviços de 

manutenção.72 

Durante as três etapas que envolvem o programa, até o final do ano de 2018, foram 

celebrados 22 contratos de concessão, cuja extensão total abrangeu 1.315,9 km, na 1ª Etapa; 

2.624,4 km, na 2ª Etapa, e; 5.361,9 km, na 3ª Etapa, perpassando pelos Estados da Bahia, 

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, além do Distrito Federal. 73 

                                                
67 Trata-se do contrato firmado pela União Federal, por intermédio do DNER, tendo como objeto a concessão, 

pelo prazo de 20 anos, da Ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói) e respectivos acessos, trechos integrantes 
da BR-101/RJ. 
68 O início do mandato eletivo do Presidente Fernando Henrique Cardoso se deu em 1º de janeiro de 1995. 
69 Os marcos normativos são: a Lei Federal no. 8.987/95, de 13 de fevereiro de 1995; a Medida Provisória no. 

1.017, de 8 de junho de 1995, posteriormente convertida na Lei Federal no. 9.074/95; a Lei Federal no. 9.277/96, 

de 10 de maio de 1996, denominada “Lei das Delegações”, instrumento que autorizou a União a delegar aos 

Municípios, Estados-membros e ao Distrito Federal, a administração de trechos de rodovias, obras rodoviárias e 

portos, além do Decreto no. 2.444, de 30 de dezembro de 1997, que dispôs sobre a inclusão, inicialmente, de 20 

rodovias federais no Programa Nacional de Desestatização - PND. 
70 A transferência do domínio estatal das rodovias federais e a concessão destas à exploração pela iniciativa 

privada reflete o retorno do pêndulo ao Estado Liberal após a atuação ativa do Estado na prestação de serviços 

públicos e atividades econômicas (Estado Social de Direito). Cf. TÁCITO, Caio. O retorno do pêndulo: serviço 
público e empresa privada. O exemplo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 291. Out/dez, 1995. 4-

9pp. 
71 Disponível em: http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Historico.html  Acesso em: 25 ago. 

2018. 
72 Com a revisão dos estudos ocorrida em 1997 e 1998, inclui-se no Programa trechos de rodovias que se 

encontravam em obras de duplicação, em especial a BR-381/MG/SP entre Belo Horizonte e São Paulo, bem 

como todo o Corredor da BR-116/SP/PR, BR-376/PR e BR-101/SC, entre São Paulo, Curitiba e Florianópolis), 

sendo também excluídos outros trechos, estes objetos de programas de restauração e ampliação de capacidade. 
73 Disponível em: http://antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Index.html.  Acesso em: 29 set. 2018. 

http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Historico.html
http://antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/Index.html
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Os contratos da 1ª etapa foram celebrados entre o período compreendido entre 

dezembro de 1994 e julho de 1998, durante o mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Os da 2ª etapa, entre fevereiro de 2008 a setembro de 2009, durante a presidência de 

Luiz Inácio Lula da Silva. Já os da 3ª etapa, foram firmados entre abril de 2013 e maio de 

2015, durante o governo da Presidente Dilma Rousseff. Os contratos podem ser assim 

elencados: 

 

Tabela 6 – Contratos de Concessões do PROCOFRE 

ETAPA CONTRATOS 

 

TOTAL DE TRECHOS 

EM CONCESSÃO 

(em kms) 

Estados 

beneficiados 

 

1ª ETAPA 

 

CCR Ponte, CRT, CONCER, 

CONCEPA, Nova Dutra e 

ECOSUL. 
 

 

 

1.315,9 

 

 

MG, RJ, RS e SP. 

 

 

2ª ETAPA 

Autopista Fernão Dias, 

Autopista Fluminense, 

Autopista Litoral Sul, 

Autopista Planalto Sul, 

Autopista Régis Bittencourt, 

Rodovia Transbrasiliana, 

Rodovia do Aço e Via Bahia. 

 

 

 

 

2.624,4 

 

 

BA, ES, MG, PR, 

RJ, RS, SC e SP.  

 

3ª ETAPA 

ECO101, MGO Rodovias, 

CONCEBRA, MS VIA, Via 

040, Rota do Oeste, Galvão 

BR-153 e Via ECOPONTE. 

 

5.361,9 

 

BA, ES, GO, MG, 

MS, MT, PR, RJ, 

TO e Distrito 

Federal.  
 

Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT. 

 

Dentre os contratos listados acima, atualmente, apenas 19 encontram-se sob a 

administração da ANTT, sendo os contratos CCR Ponte e CONCEPA encerrados, uma vez 

expirado o prazo de 20 anos da outorga concedida às concessionárias em 2015 e julho de 

2018, respectivamente, além do contrato da Galvão BR-153, que teve sua caducidade 

declarada.74 

Feitas tais considerações introdutórias e necessárias à compreensão do contexto e dos 

marcos legais que envolveram a celebração dos aludidos contratos de concessão, nos 

subtópicos a seguir, para fins de exame dos mecanismos sancionatórios contratuais aplicáveis, 

serão analisadas separadamente as cláusulas contratuais que versem sobre as sanções 

                                                
74 Este contrato teve sua caducidade declarada por decreto publicado no Diário Oficial da União no. 157, de 16 

de agosto de 2017, após Deliberação nº. 138, de 23 de junho de 2017, da Diretoria Colegiada da ANTT, 

publicada no Diário Oficial da União de 26 de junho de 2017. 
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administrativas, de acordo com as etapas, inclusive com a eleição de contratos representativos 

dos arranjos sancionatórios utilizados em cada uma delas e a apresentação de comparativo 

entre as cláusulas contratuais. 

 

4.2 Arranjos contratuais sancionatórios nos contratos da 1ª etapa 

 

A 1ª etapa do PROCROFE consistiu na celebração de seis contratos de concessão 

rodoviárias durante os anos de 1994 a 1998, ou seja, período anterior à existência da própria 

ANTT, cuja criação se deu no ano de 2001, razão pela qual, com exceção do contrato da 

Rodovia ECOSUL75, todos os pactos foram firmados originalmente pelo DNER 

(Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), autarquia vinculada à União Federal. 

Para melhor entendimento das modificações ocorridas nas cláusulas contratuais, os 

contratos representativos de modificações ou aqueles que apresentem disposições contratuais 

idênticas foram separados em subitens onde serão elencadas as principais alterações que 

impactem nos itens eleitos para análise na metodologia deste estudo.  

 

4.2.1 CCR Ponte 

 

O primeiro dos contratos trata-se do instrumento que concedeu à iniciativa privada a 

Ponte Presidente Costa Silva, popularmente conhecida como Ponte Rio-Niterói, para fins de 

recuperação, reforço e a monitoração das estruturas, além de melhoramento, conservação e a 

operação. 

Dentre as modalidades de sanções previstas contratualmente estão a advertência, a 

multa pecuniária, aplicada numa só oportunidade ou diariamente na hipótese de mora em 

cumprimento de obrigações e rescisão contratual, além daquelas previstas no art. 87, da Lei 

Federal no. 8.666/93, já vigente à época, quais sejam: suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

                                                
75 O contrato da ECOSUL foi originalmente firmado pelo Estado do Rio Grande do Sul, por delegação da União 

Federal. 
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Os valores das multas diárias encontram-se descritos na Cláusula 179, Tabelas I a 

VIII, sendo fixadas entre 1 URT a 5 URTs, por dia de atraso no cumprimento do cronograma 

contratual. A URT era fixada em 100 vezes o valor da tarifa básica de pedágio vigente na data 

de recolhimento da multa moratória. 

Segundo disposição da Cláusula 18376, a dosimetria da pena pecuniária quando 

aplicada numa só oportunidade seria mensurada pelo Diretor do DNER levando em 

consideração a gravidade da infração, desde que respeitados os limites mínimo e máximo, 

respectivamente, de 100 a 1.000 URTs. 

Tal disposição contratual faz menção à atividade interpretativa a ser realizada pelo 

DNER ao dispor sobre a possibilidade de o Diretor Geral decidir sobre a dosimetria da multa 

pecuniária a ser aplicada ao concessionário, levando em consideração a gravidade da infração. 

Além das hipóteses de inexecução contratual previstas ao longo do contrato, as 

mencionadas tabelas inseridas na Cláusula 179 apresentam 105 tipificações sujeitas à 

incidência de multa diária dívidas em oito classificações: (i) trabalhos iniciais; (ii) serviços de 

recuperação permanente; iii) reforço das estruturas da ponte; iv) monitoração das estruturas da 

ponte; v) manutenção da ponte; vi) conservação da ponte; vii) operação da ponte, e; viii) 

melhoramento da ponte. 

As regras do processo sancionador encontram-se previstas nas Cláusulas 186 a 196 do 

instrumento contratual, prevendo a deflagração mediante lavratura de auto de infração e 

concessão de prazo de 5 dias para defesa, impondo Diretor do DNER o dever de aplicar a 

penalidade, sendo cabível recurso endereçado ao Conselho Administrativo do DNER, última 

instância da esfera administrativa. 

 

4.2.2 CONCER, Nova Dutra e CRT 

 

Em 31 de outubro de 1995, o DNER firmou simultaneamente o segundo e o terceiro 

contrato da 1ª etapa das concessões, tendo como objeto a recuperação, a monitoração, o 

melhoramento, a manutenção, a conservação, a operação e a exploração das Rodovias BR-

116/RJ/SP (Nova Dutra) e BR-040/MG/RJ (CONCER).  

O quarto contrato (CRT) foi formalizado em 22 de novembro de 1995, visando a 

recuperação, a monitoração, o melhoramento, a manutenção, a conservação, a operação e a 

                                                
76 Cláusula 183: “A multa prevista no inciso II, respeitados os limites ali estabelecidos, será aplicada pelo Diretor 

Geral do DNER, segundo a gravidade da infração.” 
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exploração das Rodovias BR-116/RJ, trecho Além Paraíba-Teresópolis-Entroncamento da BR 

040.  

As modalidades de sanções e a amplitude dosimetria não apresentam alterações no 

comparativo com o contrato da CCR Ponte. Ambos os contratos chegam literalmente a repetir 

as cláusulas que versam sobre os respectivos temas, estas elencadas nos itens 219 a 244 dos 

respectivos instrumentos contratuais. 

As inovações ficam por conta das tipificações das condutas passíveis de incidência de 

multa diária (moratória), agora divididas em apenas duas classificações: i) investimentos, e; 

ii) operação da rodovia e assistência ao usuário77.  

Aqui, embora o procedimento do processo sancionador ainda esteja previsto nas 

cláusulas contratuais, destaca-se a redução do prazo para pagamento da multa pecuniária de 

30 para 10 dias, estes contados a partir da ciência pelo particular, sob pena de início do 

processo de execução.78 

Ambos os contratos chegam literalmente a repetir com idênticas as cláusulas que 

versam sobre os respectivos temas, estas elencadas nos itens 219 a 244 dos instrumentos. 

 

4.2.3 CONCEPA 

 

O quinto dos contratos da 1ª etapa, datado de 04 de março de 1997, tem como objeto a 

recuperação, a monitoração, o melhoramento, a manutenção, a conversação, a operação e a 

exploração da Rodovia BR-290/RS, trecho Osório-Porto Alegre-Entroncamento BR-116 

(CONCEPA). 

Foram mantidas as modalidades das sanções aplicadas aos concessionários. A Lei 

Federal no. 8.666/93 é mencionada pela primeira vez como fonte normativa de sanções 

administrativas.79   

No que tange às tipificações das multas moratórias, estas não mais são elencadas em 

quadro anexo à minuta contrato, passando a serem elencadas no corpo do instrumento 

                                                
77 Durante este estudo, não possível quantificar o número de tipificações presentes no instrumento contratual, em 

virtude da impossibilidade de acessos os QUADROS 9A (investimentos) e 9B (operação da rodovia e assistência 

ao usuário), que deveriam constar em documento anexo à minuta contratual disponível no sítio eletrônico da 

ANTT.  
78 Cláusula 238: “Na falta de pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias a partir da ciência, pela 

CONCESSIONÁRIA, da decisão final que impuser a penalidade, terá lugar o processo de execução.” 
79 Cláusula 226. “Pela inexecução ou total deste CONTRATO, o DNER poderá, garantida prévia defesa, aplicar 

a CONCESSIONARIA as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, de 100 (cem) até 1000 (mil) URT's; III - 

rescisão contratual, na forma prevista neste CONTRATO.” 
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contratual, mais precisamente nos quadros I a VII da Cláusula 224 do instrumento80. 

Quantificadas em 51 tipificações, estão são classificadas em 7 grupos: i) trabalhos 

iniciais/operação; ii) trabalhos iniciais/recuperação; iii) operação; iv) recuperação; v) 

melhoramento; vi) conservação/manutenção, e; vii) monitoração. 

Nesta minuta, destaca-se uma considerável modificação no tocante à amplitude dos 

valores a serem considerados quando da dosimetria da sanção pecuniária, circunstância que 

inevitavelmente impacta no valor final da multa, já que o piso e o teto da sanção foram 

substancialmente alterados.  

A partir de então, a URT (Unidade de Referência de Tarifa), utilizada para fins de 

cálculos das multas pecuniárias impostas ao particular contratado, sofre considerável 

aumento, saltando de 100 vezes para 10.000 vezes o valor da Tarifa Básica de Pedágio81, 

podendo as sanções pecuniárias por inexecução contratual variar de 100 a 1.000 URTs, 

mantida a atuação interpretativa do Diretor do DNER na aplicação da dosimetria.  

As multas diárias, por sua vez, sofrem redução no valor máximo de 5 URTs para 4 

URTs. 

Assim como nos contratos anteriores, o rito procedimental do processo administrativo 

sancionador encontra-se elencado na minuta contratual, inexistindo menção a qualquer norma 

regulamentadora. 

 

4.2.4 ECO SUL 

 

O sexto e último contrato da 1ª etapa (ECOSUL) foi assinado em 15 de julho de 1998, 

concedendo à iniciativa privada extensão total de 551,5 km82 de rodovias federais, 

perpassando pela BR 116/RS e 392/RS. O pacto fora firmado pelo Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul (DAER/RS) após o Convênio de 

Delegação no. 008/96, celebrado entre o respectivo Estado-membro e a União Federal.  

                                                
80 Cláusula 224: “Os atrasos diários no cumprimento dos cronogramas de execução físico das obras e serviços 
vinculados à concessão, bem assim nos cronogramas físicos que forem ajustados pelas partes no decorrer da 

execução deste CONTRATO, inclusive os pertinentes a refazimento de obras ou serviços deficientemente 

executados, importarão na aplicação das multas moratórias abaixo estabelecidas em URT's, conforme os 

seguintes tipos de obras ou serviços em execução:” 
81 Cláusula 223: “Para os fins de aplicação das multas previstas neste CONTRATO, fica criada a URT - Unidade 

de Referência de Tarifa, com valor correspondente a 10.000 (dez mil) vezes o valor da TARIFA BÁSICA DE 

PEDÁGIO vigente na data de recolhimento da multa moratória.” 
82 Com a assinatura do Quarto Aditivo do contrato em fevereiro de 2014, já pela ANTT, houve redução da 

extensão da concessão para 457,3km. 
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Signatário do contrato, o Estado do Rio Grande do Sul parece ter pouco destoado da 

modelagem utilizada pelo DNER nos demais contratos da 1ª Etapa, apontando expressamente, 

mais uma vez, a Lei Federal no. 8.666/93 como fonte normativa para as modalidades das 

sanções aplicáveis.83  

As tipificações não foram inseridas no instrumento contratual, todavia, as disposições 

contratuais remetem o intérprete a documentos anexos, tais como: “Proposta Técnica”, 

“Projeto de Engenharia Econômica”. 

Para fins de quantificação das multas pecuniárias, adota-se neste pacto a URM – 

Unidade de Referência de Multa, com valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais) na data 

de sua criação, em fevereiro de 1996, sendo passível de reajuste na mesma forma e 

periodicidade que a Tarifa Básica de Pedágio, iniciada em R$ 1,50 (um real e cinquenta 

centavos) quando do início da concessão, o que importa afirmar que, quando da celebração do 

contrato, as multas por inexecução variavam de 100 a 1.000 URMs, isto é, de R$ 150,00 a R$ 

1.500,00.84  

Nos termos da Cláusula 13.1.585, as multas pecuniárias moratórias diárias variam de 1 

a 5 URMs, para a hipótese de desrespeito ao Projeto de Engenharia Econômica; 25 URMs, 

para atrasos na execução de obras e 50 URMs para atrasos na operação das rodovias que 

compõem o polo. 

Embora o processo administrativo sancionador seja de competência do Departamento 

de Estradas e Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul (DAER/RS), cabendo ao Diretor 

Geral a análise da dosimetria quando da aplicação da sanção pecuniária, o rito procedimental 

apresentado no instrumento contratual não difere daquele existente nos contratos anteriores 

aqui já analisados, onde a competência para aplicação recaía sob o DNER, órgão federal. 

 

 

 

                                                
83 Cláusula 13.1.2: “A multa aludida no item anterior não impede que o DAER/RS rescinda, unilateralmente, 

este CONTRATO, observados os procedimentos administrativos nele previstos, ou proceda a aplicação de outras 

sanções nele previstas, em especial as disciplinadas na Lei no. 8.666/93.” 
84  Cláusula 13.1.4: “Para fins de aplicação das multas previstas neste CONTRATO fica criada a URM – 
Unidade de Referência de Multa, com valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais) referente a Fevereiro/96. A 

URM será reajustada na mesma forma e periodicidade que a tarifa básica de pedágio, de acordo com o estipulado 

no item 7 deste contrato.” 
85 Cláusula 13.1.5: “Os atrasos diários no cumprimento dos cronogramas físicos de execução das obras e 

serviços vinculados à concessão, apresentados na PROPOSTA TÉCNICA, bem como nos cronogramas físicos 

que forem ajustados pelas partes no decorrer da execução deste CONTRATO, inclusive os pertinentes a 

refazimento de obras ou serviços deficientemente executados, importarão na aplicação de multa moratória, por 

dia de atraso, no valor de 25 (vinte e cinco) URM’s para obras e 50 (cinquenta) URM’s para operação das 

rodovias que compõem o POLO.” 
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4.2.5 Quadro comparativo da 1ª etapa do PROCROFE 

 

Para melhor didática no entendimento das alterações ocorridas nas cláusulas presentes 

nos contratos de concessão da 1ª etapa do PROCROFE, utiliza-se o quadro comparativo 

abaixo, onde são elencadas as modalidades de sanções previstas nos instrumentos contratuais, 

os valores máximos e mínimos das multas a serem considerados na dosimetria da sanção 

pecuniária, o número de tipificações de infrações previstas expressamente no contrato, bem 

como o instrumento de onde se extrai o conhecimento acerca das normas procedimentais de 

regência do processo administrativo sancionador: 

 

Quadro 1 - Quadro comparativo da 1ª etapa do PROCROFE 

CONTRATO MODALIDADES 

DE SANÇÕES 

DOSIMETRIA E 

VALORES DAS 

MULTAS 

PECUNIÁRIAS 

TIPIFICAÇÕES  PREVISÃO DAS 

REGRAS DO 

PROCESSO 

SANCIONADOR 

 

 

 

 

CCR PONTE 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução), 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na gravidade da 

infração 

 

1 a 5 URTs  

(multas diárias) 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

 

105 previstas no 

contrato 

 

 

 

 

Procedimento 

previsto no contrato 

 

 

 
 

 

 

CONCER 

 

 

 

 
 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução), 

rescisão contratual 

 
Dosimetria 

realizada com base 

na gravidade da 

infração 

 

1 a 5 URTs  

(multas diárias) 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 
 

Quantidade não 

disponível 

Previsão em anexo 

contratual 

 

 
 

 

Procedimento 

previsto no contrato 

 

 

 
 

 

 

NOVA DUTRA 

 

 

 

 
 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução), 

rescisão contratual 

 
Dosimetria 

realizada com base 

na gravidade da 

infração 

 

1 a 5 URTs 

(multas diárias) 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 
 

Quantidade não 

disponível 

Previsão em anexo 

contratual 

 

 
 

 

Procedimento 

previsto no contrato 
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CRT 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução), 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na gravidade da 

infração 

 

1 a 5 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 
inexecução) 

 

 

Quantidade não 

disponível 

Previsão em anexo 

contratual 

 

 

Procedimento 

previsto no contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPA 

 

 

 

 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução), 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na gravidade da 

infração 

 

1 a 4 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 
86(multa por 
inexecução) 

 

- URT variável e 

fixada em 10.000 

vezes o valor da 

tarifa básica do 

pedágio 

 

 

 

 

 

 

51 previstas no 

contrato 

 

 

 

 

 

 

Procedimento 

previsto no contrato 

 

 

 

 

 

 
ECOSUL 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução), 
rescisão contratual e 

aquelas previstas na 

Lei Federal no. 

8.666/93  

 

Dosimetria 

realizada com base 

na gravidade da 
infração 

 

1 a 50 URMs87 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URMs 

(multa por 

inexecução) 

 

URM fixada em 

R$ 100,00 

 

 

 

 

Quantidade não 
disponível 

Previsão em anexo 

contratual 

 

 

 

 

Procedimento 
previsto no contrato 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT. 

 

 A simples análise crítica da tabela acima nos permite concluir que, durante a 1ª etapa 

do PROCROFE, o instrumento contratual detinha cunho suficiente para dispor acerca do 

programa sancionatório aplicado ao concessionário pelo poder concedente. 

                                                
86 URT fixada em 10.000 vezes o valor da tarifa básica do pedágio vigente à época do pagamento da multa. 
87 URM fixada em R$ 100,00 (cem reais). 
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Oportuno destacar que tais contratos foram firmados entre os anos de 1994 e 1998, 

portanto, antes da criação da ANTT, razão pela qual, aqui, o instrumento contratual revela-se 

altamente descritivo no que tange à atividade sancionatória desenvolvida em desfavor da 

concessionária signatária do pacto. 

 No arcabouço dos arranjos contratuais ora em análise, percebe-se a inserção das 

condutas tipificadas como infrações contratuais passíveis de atuação sancionatória de forma 

detalhada, sem qualquer menção às normas regulamentadoras editadas paralelamente à 

relação jurídica contratual, sendo cabível a crítica que tal panorama pode ensejar maior 

previsibilidade das sanções aplicáveis, já que todas elas foram expressas e taxativamente 

inseridas nas minutas contratuais. 

 A temática contratual que envolvia a dosimetria das penas pecuniárias também 

conferia maior amplitude discricionária e interpretativa por parte do agente público 

responsável pela aplicação da sanção, na medida que, ante a ausência de normas 

regulamentadoras e da própria Agência Reguladora em si, a figura individual do agente 

público responsável pela sanção apresentava-se provida de maior concentração dos critérios 

decisórios quando do ato de aplicação da medida sancionatória. 

 Consoante demonstrar-se-á a seguir, torna-se possível afirmar que, diferentemente das 

demais etapas do PROCROFE, os instrumentos contratuais aqui analisados são originais, 

deixando de representar mera reprodução normativa das normas editadas pela ANTT.  

 

4.3 Arranjos contratuais sancionatórios nos contratos da 2ª etapa 

 

A 2ª etapa do PROCROFE materializou-se mediante assinatura de oito contratos de 

concessão de rodovias federais, sendo subdividida em: i) fase I (ano de 2008), com a 

celebração de sete contratos88, e; i) fase II (ano de 2009), com a celebração de apenas um 

contrato89, totalizando extensão de 3.305 km.90 

O primeiro ponto a ser destacado no comparativo com os contratos da 1ª etapa do 

PROCROFE subsiste no fato dos instrumentos contratuais terem sido celebrados pela União 

Federal, por intermédio da ANTT, haja vista terem sido firmados entre fevereiro de 2008 e 

setembro de 2009, quando já criada a respectiva Agência Reguladora. 

                                                
88 Contratos que integram a fase I da 2ª Etapa: Autopista Fernão Dias, Autopista Fluminense, Autopista Litoral 

Sul, Autopista Planalto Sul, Autopista Régis Bittencourt, Rodovia do Aço, Rodovia Transbrasiliana. 
89 Contrato que integra a fase II da 2ª Etapa: Via Bahia. 
90 Informações disponíveis em: 

http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/2_Etapa_de_Concessoes_Rodoviarias.html.  Acesso 

em: 1 set. 2018. 

http://www.antt.gov.br/rodovias/Concessoes_Rodoviarias/2_Etapa_de_Concessoes_Rodoviarias.html
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Igualmente, para melhor entendimento das modificações apresentadas no que tangem 

aos critérios elencados no corte proposto neste estudo, faz-se imperioso destacar que, 

enquanto vigoravam os aludidos contratos, foi editada a Resolução no. 2.665/2008, que criou 

20 novas tipificações de condutas passíveis de penalidades de advertência e multa aos 

concessionários de rodovias federais, estas escalonadas em grupos com valores gradativos e 

progressivos (vide Tabela 3 deste trabalho). 

Acrescente-se que, quando da celebração dos contratos da 2ª etapa, no que diz respeito 

às normas de regência do procedimento do processo administrativo sancionador, já vigorava a 

Resolução no. 442/2004, que trouxe modificações na tramitação destes, destacando-se: a 

divisão entre Processo Administrativo Ordinário e Processo Administrativo Simplificado para 

apuração de infrações a depender da sanção aplicável (advertência, multa ou rescisão), a 

ampliação do prazo para defesa perante a ANTT, a possibilidade de celebração de TACs e o 

deslocamento da competência para julgamento do DNER e do DAER/RS para a ANTT. 

 

4.3.1 Autopista Fernão Dias, Autopista Fluminense, Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto 

Sul, Autopista Régis Bittencourt, Rodovia Transbrasiliana e Rodovia do Aço 

 

Destes sete contratos elencados nesses subitens, todos eles foram celebrados em 14 de 

fevereiro de 2008, com exceção do contrato da Rodovia do Aço, firmado em 26 de março de 

2009. 

Embora cada um deles tenha suas peculiaridades fáticas e características próprias 

quanto à necessidade de obras e serviços de infraestrutura, as cláusulas contratuais que 

versam sobre as temáticas postas em análise neste estudo não apresentam distinções quando 

comparadas entre si. 

Todos elas elencam como modalidades de sanções a advertência, as multas pecuniárias 

e a rescisão contratual. Já as multas pecuniárias variam entre 5 e 50 URTs, ao passo que as 

multas por execuções contratuais variam entre 100 e 1.000 URTs.91  

Em modificação dos critérios a serem observados quando da dosimetria da pena 

pecuniária em comparação àqueles previstos na 1ª etapa, os pactos preveem expressamente a 

necessidade de observância da regulamentação da ANTT quanto à graduação da gravidade 

das infrações, a expressão “será aplicada pelo Diretor Geral do DNER, segundo a gravidade 

                                                
91 Cláusulas 18.5 presente em todos os contratos: “Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a ANTT 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar à Concessionária as seguintes sanções: I – advertência; II – multa, de 100 

(cem) até 1.000 (mil) URT’s; III – rescisão contratual, na forma prevista neste Contrato.” 
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da infração” passa a ser substituída nas minutas contratuais pela expressão “será observada 

regulamentação da ANTT quanto à graduação da gravidade das infrações.”92 

No tocante ao número de tipificações expressamente previstas, os instrumentos 

elencam apenas 4 condutas passíveis de multa diária, sendo válida a transcrição das cláusulas 

19.14, 19.15 e 19.16, presentes e repetidas literalmente em todos estes contratos: 

 

19.14. Os atrasos diários no cumprimento dos cronogramas físicos de execução das 

obras e serviços obrigatórios vinculados à Concessão, bem assim nos cronogramas 

físicos que forem ajustados pelas partes no decorrer da execução deste Contrato, 

inclusive os pertinentes a refazimento de obras ou serviços deficientemente 
executados, importarão na aplicação de multa moratória, por dia de atraso, no valor 

de 5 (cinco) URT's para as obras e 8 (oito) URT's para operação do Lote Rodoviário. 

 

19.15. Também serão aplicadas multas moratórias nas situações especificas e nos 

valores abaixo indicados: 

a) irregularidade Longitudinal máxima superior aos índices previstos no PER, 

acarretando multa diária equivalente a 50 (cinquenta) URT's até que se cumpram os 

valores determinados no PER; 

b) Área Trincada máxima superior aos índices previstos no PER, acarretando multa 

diária equivalente a 50 (cinquenta) URT's até que se cumpram os valores 

determinados no PER; 

c) Permanência de buracos (panelas) nas faixas de rolamento e nos acostamentos, 
após vinte e quatro horas contadas da notificação expedida pela fiscalização, 

implicará multa diária equivalente a 10 (dez) URT's por buraco detectado, até a 

correção da irregularidade. 

 
19.16. Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a ANTT poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar a Concessionária as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa, de 100 (cem) até 1000 (mil) URT's; 

c) rescisão contratuai, na forma prevista neste Contrato. 

 

 

Outrossim, distintamente do que ocorria nos contratos da 1ª etapa do PROCROFE, as 

cláusulas contratuais não mais passam a elencar as fases do procedimento do processo 

administrativo sancionador, limitando-se a mencionar a necessidade de observância de 

Resolução específica sobre o tema editada pela ANTT93, qual seja, a Resolução no. 442/2004, 

cujas alterações procedimentais já foram explanadas em tópico anterior deste estudo.  

 

4.3.2 Via Bahia 

 

Por fim, o contrato de concessão resultante do Edital 001/2008 (Via Bahia), único 

integrante da fase II da 2ª etapa do PROCROFE, apresenta disposições diferenciadas acerca 

                                                
92 Cláusula 19.18 presente em todos os contratos: “Na aplicação das sanções será observada regulamentação da 

ANTT quanto à graduação da gravidade das infrações.” 
93 Cláusula 19.20: “O processo administrativo de aplicação de penalidades observará o disposto na Resolução 

específica da ANTT.” 
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das modalidades de sanções, valores, tipificações e também no que tange à previsão do 

procedimento do processo administrativo para aplicação da penalidade. 

A caducidade aparece pela primeira vez na seção do contrato que diz respeito às 

modalidades de penalidades contratuais aplicáveis94, diferentemente dos demais instrumentos, 

onde esta era elencada como hipótese de extinção da concessão, tratada em seção distinta. 

Refletindo inovação, a minuta contratual passou a prever a aplicação de multa 

pecuniária95 – que pode variar de 800 a 2.150 URTs96 - na hipótese de não atendimento dos 

parâmetros de desempenho indicados no PER quando da fiscalização da ANTT, a ocorrer até 

um ano antes do fim do prazo da concessão, mantendo-se o viés de necessária observância aos 

regulamentos editados pela Agência Reguladora quando da dosimetria da pena de multa. 

Por sua vez, no que tange aos procedimentos a serem observados no processo 

administrativo sancionador, a cláusula 18.997 aponta pela necessidade de ser observar não só 

as normas da ANTT, mas também “o disposto na legislação vigente.”  

 

4.3.3 Quadro comparativo da 2ª etapa do PROCROFE 

 

O comparativo entre os contratos celebrados na 2ª etapa do PROCROFE pode ser 

explicitado desta forma: 

 

Quadro 2 - Quadro comparativo da 2ª etapa do PROCROFE 

CONTRATO MODALIDADES 

DE SANÇÕES 

DOSIMETRIA E 

VALORES DAS 

MULTAS 

PECUNIÁRIAS 

TIPIFICAÇÕES  PREVISÃO DAS 

REGRAS DO 

PROCESSO 

SANCIONADOR 

 

 
 

 

Autopista Fernão 

Dias 

 

 
 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução) e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 
realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

 

 
 

4 previstas no 

contrato + 

tipificações da 

Resolução no. 

2.665/2008 

 

 
 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004  

                                                
94 Cláusula 18.7: “A aplicação das multas aludidas nas subcláusulas anteriores não impede que a ANTT declare a 

caducidade do Contrato, observados os procedimentos nele previstos, ou aplique outras sanções nele previstas." 
95 Cláusula 18.3: “No momento em que a ANTT realizar a fiscalização final de que trata a subcláusula 14.6, caso 

a condição do pavimento de cada um dos trechos do Sistema Rodoviário definidos na tabela abaixo não atenda 

aos parâmetros de desempenho indicados no quadro 3.1 da Seção II do PER, serão aplicadas multas nos 

seguintes valores:” 
96 Os valores variam de acordo com um dos 7 trechos em que a rodovia fora subdividida, sendo fixados da 

seguinte forma: trecho 1: 1.300 URTs; trecho 2: 950 URTs; trecho 3: 2.150 URTs; trecho 4: 1.100 URTs; trecho 

5: 1.300 URTs; trecho 6: 800 URTs, e; trecho 7: 1.000 URTs. 
97 O processo administrativo de aplicação de penalidades observará o disposto na legislação vigente, incluindo as 

normas da ANTT. 
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5 a 50 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

 

Autopista 

Fluminense 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução) e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 
regulamento da 

ANTT 

 

5 a 50 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

4 previstas no 

contrato + 

tipificações da 

Resolução no. 
2.665/2008 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 
442/2004 

 

 

 
 

Autopista Litoral 

Sul 

 

 

 

 

 

 
Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução) e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 
na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

5 a 50 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 
 

 

 

4 previstas no 
contrato + 

tipificações da 

Resolução no. 

2.665/2008 

 

 

Procedimento 
previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 

 

 

 

Autopista Planalto 

Sul 

 

 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução) e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

5 a 50 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 
(multa por 

inexecução) 

 

 

 

4 previstas no 

contrato + 

tipificações da 

Resolução no. 

2.665/2008 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 

 

Autopista Régis 

Bittencourt 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução) e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

 

4 previstas no 

contrato + 

tipificações da 

Resolução no. 

2.665/2008 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 



62 

 

5 a 50 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

Rodovia 

Transbrasiliana 

 
 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução) e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 
regulamento da 

ANTT 

 

5 a 50 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

4 previstas no 

contrato 

+ tipificações da 

Resolução no. 
2.665/2008 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 
442/2004 

 

 

 

 
Rodovia do Aço 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 
inexecução) e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 
na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

5 a 50 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 1.000 URTs 

(multa por 

inexecução) 
 

 

4 previstas no 

contrato 
+ tipificações da 

Resolução no. 

2.665/2008 

 

 

Procedimento 
previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 

 

 

 

Via Bahia 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução) e 

rescisão contratual e 

caducidade 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

3 a 31 URTs 

(multas diárias) 

 

800 a 2.150 URTs 
(multa por 

inexecução) 

 

 

7 previstas no 

contrato 

+ 

tipificações da 

Resolução no. 

2.665/2008 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004 e 

“legislação vigente” 

Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT. 

 

Em viés distinto do arranjo adotado na 1ª etapa, os contratos da 2ª etapa passam a 

fazer referência às normas regulamentadoras, sendo tal postura até mesmo justificável ante o 

fato de tais contratos terem sido firmados entre os anos de 2008 e 2009, portanto, após a 
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criação da ANTT e de algumas outras normas regulamentares incidentes nas concessões 

rodoviárias, em especial a Resolução no. 2.665/2008 que criou tipificações de condutas 

contratuais passíveis de sanção por parte da Agência Reguladora, bem como a Resolução no. 

442/2004, que veio a disciplinar os procedimentos do processo administrativo sancionador. 

Distintamente dos contratos da 1ª etapa, as infrações contratuais apresentadas no 

contrato surgem em menor quantidade. Embora o regime híbrido (que prevê a possibilidade 

de aplicação de sanções contratuais e sanções previstas em normas regulamentares) surja nas 

relação contratual pela primeira vez, já que nos contratos da 1ª etapa a ANTT sequer existia, 

nota-se a ausência de qualquer dispositivo hábil a impedir ou limitar a criação de novas 

tipificações à margem da relação contratual. 

A utilização de expressões indeterminadas como, por exemplo, “será observada a 

regulamentação da ANTT”98 e “observará o disposto na legislação vigente, incluindo as 

normas da ANTT”99 resplandece o privilégio das normas regulamentadoras em comparativo 

com as disposições contratuais. 

A inserção de tais expressão também merece crítica no que tange à ausência de 

menção específica de determinada norma regulamentar, pois, com o uso das mesmas, 

possibilita-se de forma indiscriminada a inserção de nova regulamentação a qualquer 

momento durante a vigência da relação contratual.  

 

4.4 Arranjos contratuais sancionatórios nos contratos da 3ª etapa 

 

A 3ª etapa do PROCROFE culminou com a celebração de oito contratos de concessão, 

todos firmados pela União Federal durante abril de 2013 a maio de 2015, sempre por 

intermédio da ANTT, estando todas as concessões em plena operação, com exceção da BR-

153/TO/GO “Galvão BR-153”, que teve sua caducidade declarada.100 

A partir de então, vislumbra-se a existência de alterações significativas nos valores das 

multas pecuniárias e a criação de novas condutas tipificadas como infrações contratuais. 

Necessário esclarecer que os contratos da 3ª etapa do PROCROFE foram firmados já sob a 

égide da Resolução no. 4.071/2013 que criou 60 novas tipificações passíveis de sanções se 

comparada à Resolução no. 2.665/2008, vigente na 2ª etapa, que previa 88 infrações. 

                                                
98 Cláusulas 18.6, do contrato VIA BAHIA: “Na aplicação das sanções será observada regulamentação da ANTT 

quanto à graduação da gravidade das infrações.” 
99 Cláusulas 18.9, do contrato VIA BAHIA: “O processo administrativo de aplicação de penalidades observará o 

disposto na legislação vigente, incluindo as normas da ANTT.” 
100 Vide decreto sem numeração publicado na edição no. 157 do Diário Oficial da União, de 16 de agosto de 

2017. 
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No tocante à amplitude dos valores a serem considerados quando da aplicação da 

dosimetria das multas moratórias, manteve-se a necessidade de observância do regulamento 

previsto pela ANTT, desta vez na Resolução no. 4.071/2013. A partir de então, há previsão de 

aplicação da multa moratória para 36 URTs por dia na hipótese de atraso na construção de 

equipamentos e edificações vinculadas ao sistema de operação da Concessão ECO101 – 

BR101/ES/BA. 

Igualmente, com relação à destinação dos valores, em todos os contratos da 3ª etapa 

constata-se a possibilidade dos valores arrecadados serem utilizados na reversão da 

modicidade tarifária101, circunstância que indica, pela primeira vez, destinação distinta 

daquelas outrora previstas, que possibilitavam apenas o direcionamento dos valores ao DNER 

e à ANTT. 

 

4.4.1 ECO 101 

 

O primeiro dos contratos celebrados na 3ª etapa não destoa dos anteriores no que tange 

à amplitude da pena pecuniária diária, aqui fixada entre 1 e 36 URTs, variando de acordo com 

as tipificações constantes nas duas tabelas que compõem a Cláusula 18.2102 do contrato, que 

prevê a divisão das obras em: i) obras e serviços de caráter obrigatório, e; ii) obras 

condicionadas ao volume de tráfego.  

A alteração relevante diz respeito à multa por inexecução contratual, a partir de então 

majorada consideravelmente, sendo fixada em entre 500 e 2.700 URTs103, valor superior à 

média de 1.000 URTs fixada no arranjo contratual adotado nos contratos da 2ª etapa. 

Tendo em vista que o advento da Resolução no. 4.071/2013 a ANTT trouxe novas 

tipificações de condutas passíveis de sanção administrativa, as tipificações contratuais se 

resumem a apenas 7, sendo 5 delas relacionadas a não realização de obras e serviços 

                                                
101 Todos os contratos da 3ª Etapa repetem a Cláusula 18.10, do Contrato de Concessão da ECO101, oriundo do 

Edital 01/2011, o primeiro desta etapa do PROCROFE, possuindo a seguinte redação: “As importâncias 

pecuniárias resultantes da aplicação poderão reverter para a modicidade tarifária, conforme decisão da 
ANTT.” 
102 Cláusula 18.2: “Pelo atraso na entrega de obras e serviços classificados como de caráter obrigatório e obras 

condicionadas ao volume de tráfego, assim definidas no PER, a ANTT aplicará multa moratória, por dia de 

atraso, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma prevista neste Contrato, nos 

valores máximos definidos na tabela a seguir:” 
103 Cláusula 18.3: “No momento em que a ANTT realizar a fiscalização de que trata a subcláusula 13.6.2, caso a 

condição do pavimento de cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário definidos na tabela abaixo não atenda 

aos Parâmetros de Desempenho indicados no item 4.3.1 do Capítulo 4 do PER, serão aplicadas multas nos 

seguintes valores:” 
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obrigatórios104, 1 relacionada a obras condicionadas ao volume de tráfego105 e 1 por não 

atendimento aos parâmetros de desempenho indicados no Programa de Exploração da 

Rodovia. 

As modalidades não sofrem alterações, permanecendo as sanções de advertência, 

multa e rescisão contratual.106 

No que diz respeito aos critérios de análise da dosimetria para aplicação da multa 

pecuniária e os procedimentos do processo administrativo sancionador, as disposições 

contratuais continuam a fazer menção às normas regulamentadoras da ANTT sobre o tema.107 

 

4.4.2 MGO Rodovias, CONCEBRA, MS VIA, Via 040, Rota do Oeste, Galvão BR-153 

 

Os seis contratos podem ser agrupados e elevados ao mesmo patamar, vez que não 

apresentam relevantes diferenças entre si, com exceção da amplitude da multa por inexecução 

contratual, variando de 100 a 2.220 URTs no contrato da MGO108 e 310 a 3.900 no contrato 

da Rota do Oeste.109 

As multas diárias, por sua vez, sofrem gradativo aumento, sendo fixadas entre 1 e 40 

URTs – no contrato da MGO Rodovias – e 1 a 100 URTs nos demais contratos110. 

Outrossim, a partir destes contratos, a caducidade, a suspensão de certames licitatórios 

e a impossibilidade de contratar com o Poder Público surgem no instrumento contratual 

através de disposições contratuais expressas que as elencam como modalidades de sanções 

aplicáveis, embora já previstas em diplomas legais.111 

                                                
104 Melhorias em trechos urbanos (passarelas), melhorias em trechos urbanos (vias locais), melhorias em trechos 
urbanos (intersecções e acessos), duplicações em trecho de pista simples e equipamentos e edificações 

vinculados ao sistema de operação. 
105 Faixas adicionais em pista dupla. 
106 Cláusula 18.5: “Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a ANTT poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à Concessionária as seguintes sanções: I – advertência; II – multa, conforme resolução específica; III – 

rescisão contratual, na forma prevista neste Contrato.” 
107 Cláusula 18.6: “Na aplicação das sanções será observada regulamentação da ANTT quanto à graduação da 

gravidade das infrações.” 
108 O valor da multa varia de acordo com cada um dos 7 subtrechos da rodovia em que se deu a inexecução, 

assim divididos: Subtrecho A, 510 URTs; Subtrecho B, 960 URTs; Subtrecho C, 2.210 URTs; Subtrecho D, 

1.940 URTs; Subtrecho E, 560 URTs; Subtrecho F, 2.220 URTs, e; Subtrecho G, 1.100 URTs.  (vide Cláusula 
20.5) 
109 O valor da multa varia de acordo com cada um dos 14 subtrechos da rodovia em que se deu a inexecução, 

assim divididos: Subtrecho A, 1.490 URTs; Subtrecho B, 1.680 URTs; Subtrecho C, 1.020 URTs; Subtrecho D, 

1.680 URTs; Subtrecho E, 1.810 URTs; Subtrecho F, 2.320 URTs; Subtrecho G, 560 URTs; Subtrecho H, 310 

URTs; Subtrecho I, 2.120 URTs; Subtrecho J, 3.380 URTs; Subtrecho K, 3.900 URTs; Subtrecho L, 3.260 

URTs; Subtrecho M, 1.920 URTs; Subtrecho N, 1.040 URTs. (vide Cláusula 20.5) 
110 Vide tabelas da Cláusula 20.2 de todos os contratos. 
111 As sanções são então elencadas na Cláusula 20.7 repetida em todos os contratos aqui abordados. Cláusula 

20.7: “Pela inexecução parcial ou total deste Contrato, a ANTT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
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A alteração relevante diz respeito à criação de novas tipificações contratuais, aqui 

elevadas 26. Com tipificações idênticas nas minutas contratuais, 25 delas estão divididas em 5 

subgrupos: i) frente de recuperação e manutenção; ii) ampliações de capacidade e melhorias; 

iii) não atendimento às características geométricas previstas pelo PER; iv) frente de serviços 

operacionais e; v) prestação de informações à ANTT. Seguindo a diretriz do contrato da ECO 

101, encontra-se presente apenas 1 tipificação por descumprimento dos parâmetros de 

desempenho indicados no Programa de Exploração da Rodovia. 

A inserção de cláusulas-padrão adotadas desde a 2ª etapa do PROCROFE mantém o 

direcionamento dos critérios de dosimetria e procedimentos do processo administrativo 

sancionador às normas regulamentadoras, ficando clara na redação das cláusulas 20.8 e 20.12 

igualmente numeradas e presentes em todos os contratos: 

 
20.8 Na aplicação das sanções, será observada regulamentação da ANTT quanto à 
graduação da gravidade das infrações. 

20.12 O processo administrativo de aplicação de penalidades observará o disposto 

na legislação vigente, incluindo as normas da ANTT. 

 

 

4.4.3 ECOPONTE 

 

O último dos contratos celebrados na 3ª etapa diferencia-se dos demais pelo novo 

agrupamento de tipificações presente no instrumento contratual. Outrora divididas em 5 

subgrupos, neste pacto, as tipificações apresentam-se subdivididas em 8 subgrupos, quais 

sejam: i) frente de recuperação; ii) frente de melhorias; iii) frente de serviços operacionais e; 

iv) monitoração; v) gestão social; vi) prestação de informações à ANTT; vii) assinatura do 

Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, e; viii) fiscalizações de encerramento. 

A tipificação por descumprimento dos parâmetros de desempenho indicados no PER 

não mais subsiste no documento. 

No comparativo entre os valores de amplitude das multas por inexecução contratual, o 

contrato da ECOPONTE apresenta-se peculiar, sendo fixado o mínimo em 100 e o máximo 

em 550 URTs, valores bem inferiores àqueles praticados nos demais instrumentos, que 

preveem a possibilidade da multa alcançar 3.900 URTs por dia de descumprimento. 

                                                                                                                                                   
Concessionária as seguintes sanções: I – advertência; II – multa; III – suspensão do direito de participar de 

licitações e de contratar com a Administração Pública Federal; IV – caducidade.” 
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As modalidades de sanções e as diretrizes a serem observadas na tramitação do 

processo sancionador continuam tratadas em cláusulas contratuais que fazem menção 

interpretativa às normas regulamentadores criadas pela Agência Reguladora. 

 

4.4.4 Quadro comparativo da 3ª etapa do PROCROFE 

 

 As alterações ocorridas na 3ª etapa do PROCROFE ficam nítidas no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Quadro comparativo da 3ª etapa do PROCROFE 

CONTRATO MODALIDADES 

DE SANÇÕES 

DOSIMETRIA E 

VALORES DAS 

MULTAS 

PECUNIÁRIAS 

TIPIFICAÇÕES  PREVISÃO DAS 

REGRAS DO 

PROCESSO 

SANCIONADOR 

 

 

 

 

 

 
ECO 101 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução e 

rescisão contratual 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 
ANTT 

 

1 a 36 URTs 

(multas diárias) 

 

500 a 2.700 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

7 previstas no 

contrato 

+ 

tipificações da 
Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 
442/2004 

 

 

 

 
MGO 

RODOVIAS 

 

 

 

 

 

 

Advertência, multa 
(diária e por 

inexecução, rescisão 

contratual, 

suspensão em 

licitações, 

impossibilidade de 

contratar e 

caducidade 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 
prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

1 a 40 URTs 

(multas 

diárias/mês) 

 

100 a 2.220 URTs 

(multa por 

inexecução) 
 

 

 

 

26 previstas no 
contrato 

+ 

tipificações da 

Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

 

Procedimento 
previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 

 

 

 

 

CONCEBRA 

 

 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução, rescisão 

contratual, 

suspensão em 

licitações, 

impossibilidade de 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

1 a 100 URTs 

 

 

 

26 previstas no 

contrato 

+ 

tipificações da 

Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004 
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 contratar e 

caducidade 

(multas 

diárias/mês) 

 

270 a 3.720 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

 

 

MS VIA 
 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução, rescisão 

contratual, 
suspensão em 

licitações, 

impossibilidade de 

contratar e 

caducidade 

 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 
regulamento da 

ANTT 

 

1 a 100 URTs 

(multas diárias) 

 

290 a 2.080 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

26 previstas no 

contrato 

+ 
tipificações da 

Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 
442/2004 

 

 

 
 

 

Via 040 

 

 

 

 

Advertência, multa 
(diária e por 

inexecução, rescisão 

contratual, 

suspensão em 

licitações, 

impossibilidade de 

contratar e 

caducidade 

 

Dosimetria 

realizada com base 
na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

1 a 100 URTs 

(multas diárias) 

 

50 a 2.030 URTs 

(multa por 

inexecução) 
 

 

 

 
26 previstas no 

contrato 

+ 

tipificações da 

Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

 
Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 

 

 

 

 

Rota do Oeste 

 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução, rescisão 

contratual, 

suspensão em 

licitações, 

impossibilidade de 

contratar e 

caducidade 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

 

1 a 100 URTs 

(multas diárias) 

 
310 a 3.900 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

 

26 previstas no 

contrato 

+ 

tipificações da 

Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvão BR-153 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução, rescisão 

contratual, 

suspensão em 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 

regulamento da 

ANTT 

 

 

 

26 previstas no 

contrato 

+ 

tipificações da 

 

 

 

Procedimento 

previsto na 

Resolução no. 

442/2004 
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 licitações, 

impossibilidade de 

contratar e 

caducidade 

 

1 a 100 URTs 

(multas diárias) 

 

160 a 1.490 URTs 

(multa por 

inexecução) 

Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
ECOPONTE 

 

 

 

 

Advertência, multa 

(diária e por 

inexecução, rescisão 
contratual, 

suspensão em 

licitações, 

impossibilidade de 

contratar e 

caducidade 

 

Dosimetria 

realizada com base 

na graduação 

prevista em 
regulamento da 

ANTT 

 

2 a 100 URTs 

(multas diárias) 

 

100 a 550 URTs 

(multa por 

inexecução) 

 

 

 

 

25 previstas no 

contrato 
+ 

tipificações da 

Resolução no. 

4.071/2013 

 

 

 

 

 

Procedimento 
previsto na 

Resolução no. 

442/2004 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em informações obtidas perante a ANTT. 

 

A 3ª etapa representa o total ativismo da ANTT no incremento da política 

sancionatória aplicada aos concessionários de rodovias federais. 

As multas diárias pecuniárias apresentam-se em valores nitidamente superiores 

àqueles praticados na 1ª e na 2ª etapa, inexistindo justificativa para a postura adotada pela 

ANTT, pois, consoante será explanado a seguir, quando da celebração dos contratos da 3ª 

etapa, a ANTT, mediante auxílio do TCU, já detinha informações suficientes acerca da 

ineficácia das multas pecuniárias, sobretudo ante a ineficiência nos procedimentos 

extrajudiciais e judiciais de cobrança. 

Contudo, o maior dos impactos torna-se perceptível com o novo aumento do número 

de condutas tipificadas no instrumento contratual, demonstrando nítido viés de incremento da 

atividade sancionatória desenvolvida pela ANTT também no campo contratual. 

No comparativo com a 2ª etapa, que detinha, em média, 4 tipificações previstas 

contratualmente, o arranjo da 3ª etapa prevê a existência de aproximadamente 26 tipificações, 

sem contar o elevado aumento daquelas criadas com o advento da Resolução 4.071/2013 

(vide Tabela 3 deste estudo). 

Aqui, a crítica fica por conta do incremento da atividade sancionatória sob ambos os 

vieses, o extracontratual e o contratual, este último, ainda, desprovido de qualquer norma que 

venha a disciplinar regime de transição na hipótese de criação de novas regulamentações. 
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4.5 Uma análise crítica da atuação contratual da ANTT 

 

A análise dos instrumentos contratuais revelou modificações relevantes ocorridas nos 

arranjos contratuais utilizados pela ANTT durante as três etapas do PROCROFE. 

As modalidades de sanções foram intensificadas. As cláusulas contratuais previam tão 

somente a aplicação de sanções de advertência, multa pecuniária e rescisão contratual, 

entretanto, a partir da 2ª etapa, foram inseridas a caducidade, a suspensão de licitações e a 

impossibilidade de contratação com a Administração Pública. 

Neste quesito, vale a crítica que, embora não previstas contratualmente de forma 

expressa, as sanções atinentes à suspensão da possibilidade de participação em certames 

licitatórios e a impossibilidade de contratar com o Poder Público poderiam ser aplicadas desde 

o contrato da 1ª etapa, ante a existência de previsão legal para tanto, em especial na Lei 

Federal no. 8.666/93. 

As modificações podem ser assim resumidas: 

 

 1ª ETAPA 

 

2ª ETAPA 3ª ETAPA 

 

 

 

Modalidades de sanções 

Advertência 

Multa 

Rescisão 

Sanções da Lei 8.666/93 

Advertência 

Multa 

Rescisão 

Caducidade112 

 

 

Advertência 

Multa 

Rescisão 

Caducidade 

Suspensão de licitações 

Impossibilidade de 

contratar com a 

Administração Pública 
 

 

No que tange à dosimetria da pena pecuniária, o arranjo contratual previsto na 1ª etapa 

elencava a possibilidade de aplicação com base em critérios interpretativos e em observância 

às normas contratuais, portanto, subjetivos, a serem considerados pelo agente aplicador da 

norma, v.g., o Diretor do DNER.  

Já o modelo de cláusula adotado na 2ª e na 3ª etapa impõe ao agente público o dever 

de observar as normas regulamentadoras quando da dosimetria da pena pecuniária. Para 

melhor explanar o comparativo entre as cláusulas, vale a transcrição das mesmas: 

 

 

 

                                                
112 Inserida após o contrato da VIA BAHIA. 
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1ª ETAPA 

 

2ª e 3ª ETAPAS 

As multas moratórias, aplicadas após regular 

processo administrativo, serão calculadas e 

recolhidas de acordo com as disposições e cláusulas 

deste CONTRATO.  

 

A multa prevista no inciso II, respeitados os limites 

ali estabelecidos, será aplicada pelo Diretor Geral do 

DNER, segundo a gravidade da infração.  

 

(cláusulas 221 e 227 do contrato da CONCER)113 
 

Na aplicação das sanções, será observada 

regulamentação da ANTT quanto à graduação da 

gravidade das infrações.  

 

(cláusula 19.7 do contrato da ECOPONTE)114 

 

 

 

As expressões “segundo a gravidade da infração” e “serão calculadas e recolhidas de 

acordo com as disposições e cláusulas deste contrato” além de privilegiarem as disposições 

contratuais possibilita ao agente aplicador da sanção a utilização de certa discricionariedade a 

ser adotada quando da dosimetria da pena pecuniária, ao passo que a expressão “será 

observada a regulamentação da ANTT” traduz a ideia de necessidade de seguir as normas 

regulamentadores editadas pela respectiva Agência Reguladora, em especial as escalas 

previstas nas Resoluções nos. 1.236/2005, 2.665/2008 e 4.071/2013 que tratavam das 

tipificações e suas escalas de valores. 

Vale destacar também que, embora a ANTT ainda não tivesse sido criada por lei no 

ato de formalização dos contratos da primeira etapa, as escalas de dosimetria trazidas pelas 

normas reguladoras não apresentaram qualquer dispositivo de transição para possibilitar a 

flexibilização das sanções de forma a preservar as cláusulas contratuais e a possibilidade de 

adoção de critérios discricionários na aplicação das sanções decorrentes de infrações 

contratuais nos pactos firmados na 1ª etapa. 

O arranjo contratual atinente à previsão das tipificações relativas às condutas passíveis 

de sanção também sofreu substancial alteração. Percebeu-se que o número de tipificações 

existentes no instrumento contratual foi significativamente reduzido da 1ª para a 2ª etapa, 

sofrendo, contudo, novo aumento na 3ª etapa. 

Um dos contratos da 1ª etapa chegou a prever 105 tipificações; na 2ª etapa, os 

contratos apresentam média de 5 tipificações, e; na 3ª etapa, apresentam média de 25 

infrações. 

                                                
113 Embora enumeradas distintamente, tal redação se repete em todos os contratos firmados durante a 1ª Etapa do 

PROCROFE. 
114 Embora enumeradas distintamente, tal redação se repete em todos os contratos firmados durante a 2ª e a 3ª 

Etapa do PROCROFE. 
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Em que pese as tipificações apresentem-se em menor número no instrumento 

contratual, tal fenômeno não implica em dizer menor previsibilidade contratual na aplicação 

das sanções, já que, como visto, as disposições contratuais remetem o intérprete do pacto cada 

vez mais às normas regulamentadoras adotadas pela Agência Reguladora. 

 Diferentemente das cláusulas presentes nos contratos da 1ª etapa, os pactos firmados 

na 2ª e na 3ª etapa passam a elencar apenas as multas moratórias diárias passíveis de 

incidência, ao passo que as novas tipificações passam a ser criadas pela ANTT através de 

arcabouço normativo extracontratual, em especial as Resoluções nos. 1.236/2005, 2.665/2008 

e 4.071/2013, todas já abordadas neste trabalho. 

Neste ponto, também merecem destaques críticos as criações de tipificações 

contratuais relativas a infrações decorrentes de falha na prestação dos serviços prestados na 

rodovia, fluidez do trânsito, atendimento aos usuários e apresentação de informações e 

documentos à ANTT, circunstância que não se vislumbra na 1ª etapa, onde as tipificações 

basicamente estão ligadas à não realização de obras para conservação da via e melhorias na 

infraestrutura. 

Apesar da troca de informações entre o agente regulado e o órgão regulador ser 

circunstância inerente ao bom exercício das fiscalização e controle da atividade regulada por 

parte deste último, não há como negar o impacto orçamentário decorrente da criação de novas 

tipificações não previstas originalmente no contrato, sem que este próprio instrumento faça 

qualquer menção à possibilidade de criação e/ou modificações de tipificações ao longo da 

vigência da relação contratual. 

Igualmente, as multas diárias tiveram amplitudes majoradas, circunstância que, aliada 

à complexidade dos Programas de Exploração de Rodovia (PERs) e das normas 

regulamentares, faz incidir sobre os concessionários altas sanções pecuniárias, consoante 

constatado, inclusive, pelo próprio TCU quando da análise dos relatórios anuais enviados 

àquela Corte de Contas. 

Esta modificação no arranjo contratual das multas pecuniárias acompanhou aquelas 

ocorridas nas normas regulamentadoras, vez que, como já visto em tópico deste estudo, a 

ANTT preocupou-se em criar infrações contratuais decorrentes de falha na apresentação de 

documentos, relatórios e outras condutas relacionadas à criação de embaraços ao exercício da 

atividade fiscalizatória exercida pela Agência Reguladora. 

Outrossim, as cláusulas contratuais que faziam menção apenas à existência das 

sanções previstas contratualmente passam a elencar expressamente a aplicação das sanções 

previstas em normas regulamentares, ficando clara a assertiva quando percebida a inserção da 
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seguinte cláusula modelo na 2ª e 3ª etapa do PROCROFE, senão vejamos: “O não 

cumprimento das Cláusulas deste Contrato, de seus Anexos e do Edital ensejará a aplicação 

das penalidades previstas nesses instrumentos e nos demais dispositivos legais e 

regulamentares da ANTT”.115 

A expressão “previstas nesses instrumentos e nos demais dispositivos legais e 

regulamentares da ANTT” elenca com clareza a possibilidade de as penalidades serem 

aplicadas também com base em normas regulamentares. 

Destaque-se que, como já visto, em que pese durante o período tivessem ocorrido a 

criação de diversas novas tipificações, estas ocorreram à margem da relação contratual, isto é, 

mediante edição de normas reguladoras de forma unilateral pela Agência Reguladora, sem a 

prévia existência de qualquer regime de transição, o que deve ser evitado, sob pena de abuso 

da ANTT no exercício do seu poder regulamentador e sancionatório.  

Quanto ao processo sancionador, o arranjo contratual foi significativamente alterado, 

pois, enquanto na 1ª etapa todo o procedimento do processo sancionador se fazia 

expressamente presente em cláusula contratual, na 2ª e na 3ª etapa, o contrato apenas faz 

menção a norma regulamentadora editada pela ANTT, utilizando-se também a expressão 

“legislação vigente”, o que torna passível a ampla interpretação acerca da norma subsidiária a 

ser aplicada aos processos sancionatórios no âmbito da regulação. 

Em conclusão, torna-se evidente que, em comparação aos instrumentos contratuais, as 

normas regulamentares editadas pela Agência Reguladora assumem cada vez mais relevância 

no cenário da regulação e sanções aplicáveis aos contratos de concessões rodoviárias, cada 

vez menos descritivos e cada vez mais remissivos às aquelas. 

O fenômeno fica evidente no comparativo entre as cláusulas: 

                                                
115 Cláusula 19.1 do contrato da ECOPONTE, repetida nos demais contratos. 
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Por fim, levando em consideração os critérios de pesquisa eleitos no recorte de 

adotado na metodologia deste trabalho, no comparativo entre as três etapas do PROCROFE, é 

possível constatar as seguintes alterações e características: 

 

 

                                                
116 Cláusula 230 a 240 do contrato da CONCER. 
117 Cláusula 19.11 do contrato da ECOPONTE. 

1ª ETAPA 

 

2ª e 3ª ETAPAS 

O processo de aplicação das penalidades de 
advertência e multa, inclusive moratória, tem início 

com a lavratura do auto de infração pela fiscalização 

do DNER. 

Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRZA será 

imediatamente intimada, e dando-se-lhe um prazo de 

5 (cinco) dias úteis para defesa prévia. 

Recebida a defesa prévia, os autos serão 

encaminhados pela fiscalização ao Diretor Geral do 

DNER devidamente instruído, para decisão. 

Da decisão do Diretor Geral do DNER que aplicar 

penalidade caberá recurso voluntário, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis contados da intimação, para o 
Conselho Administrativo da Autarquia, 

independentemente de garantia de instância. 

A decisão do Conselho Administrativo do DNER 

exaure a instância. 

Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas 

ou mais infrações, pela CONCESSIONARIA, 

aplicam-se, cumulativamente, as penas a elas 

cominadas, se as infrações não forem idênticas. 

Quando se tratar de infração continuada em relação a 

qual tenham sido lavrados diversos autos ou 

representações, serão eles reunidos em um só 
processo, para imposição da pena. 

Considerar-se-ão continuadas as infrações quando se 

tratar de repetição de falta ainda não apurada ou que 

seja objeto de processo de cuja instauração a 

CONCESSIONÁRIA não tenha conhecimento, por 

meio de intimação. 

Na falta de pagamento da muita no prazo de 10 (dez) 

dias a partir da ciência, pela CONCESSIONÁRIA da 

decisão final que impuser a penalidade, terá lugar o 

processo de execução. 

As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação 

das multas previstas neste CONTRATO reverterão ao 
DNER. 

A aplicação das penalidades previstas neste 

CONTRATO, e o seu cumprimento, não prejudica, 

em caso algum a aplicação das penas cominadas para 

o mesmo fato pela legislação aplicável, nem de 

outras sanções contratuais.116 

O processo administrativo de aplicação de 
penalidades observará o disposto na legislação 

vigente, incluindo as normas da ANTT.117 
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 1ª ETAPA 

 

2ª ETAPA 3ª ETAPA 

 

Modalidades de sanções 

 

Advertência, multa e 

rescisão contratual 

 

Advertência, multa, 

rescisão contratual e 

caducidade 

 

Advertência, multa, 

rescisão contratual, 

suspensão de licitações, 

impossibilidade de 

contratação e caducidade 

 

 

Dosimetria da pena 

pecuniária 

 

Critérios interpretativos 

do agente aplicador da 

sanção 
 

 

Critérios previstos em 

norma regulamentadora 

 

Critérios previstos em 

norma regulamentadora 

 

Valores das multas 

pecuniárias 

 

1 a 50 URTs/URMs para 

multas diária 

100 a 1.000 URTs para 

multas por inexecução 

 

1 a 100 URTs para 

multas diária 

100 a 1.000 URTs para 

multas por inexecução 

 

1 a 100 URTs para 

multas diária 

100 a 3.200 URTs para 

multas por inexecução 

 

 

Tipificações 

 

Previsão no contrato 

 

Previsão no contrato + 

previsão em norma 

regulamentadora 

 

Previsão no contrato + 

previsão em norma 

regulamentadora 

 

 

Processo sancionador 

 

Previsão no contrato 

 

Previsão em norma 

regulamentadora 

 

Previsão em norma 

regulamentadora 
 

 

Apesar de constatado o notório de viés de direcionamento das cláusulas contratuais às 

normas regulamentadoras, destaca-se a inexistência de disposições contratuais que tratam 

acerca das regras interpretativas e de marcos temporais quando do advento de novas normas 

editadas pela Agência Reguladora no campo sancionador, circunstância hábil a acarretar 

insegurança jurídica aos particulares contratados ante a ausência de qualquer previsibilidade.  

 

4.6 A atuação do Tribunal de Contas da União na disciplina contratual da ANTT 

 

Diante das atribuições constitucionais do TCU e da função sancionatória das agências 

reguladoras – em específico, da ANTT –, cabe a pergunta: quem tem a competência para 

fiscalizar a concessão de serviço público de rodovias federais e aplicar sanção às 

concessionárias de serviços públicos que eventualmente cometerem ilegalidades? 

Com efeito, segundo entendimento doutrinário, o TCU exerce um controle de segunda 

ordem nos casos de concessão de serviços públicos, sendo o controle de primeira ordem 

exercido pela agência reguladora vinculada ao setor. É dizer: a agência reguladora exerce o 

controle direto na concessionária de serviço público, enquanto o TCU exerce o controle da 

agência reguladora. É o que leciona Valle, conforme segue: 
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O controle externo exercido pelo TCU difere substancialmente daquele exercido 

pelos poderes concedentes, já que não recai diretamente sobre a concessionária ou 

sobre a prestação dos serviços concedidos, tal qual o controle exercido por aqueles 

poderes. Trata-se, reconhecidamente pelo próprio TCU, de controle de segunda 

ordem, no qual aquela Corte de Contas verifica a adequada atuação do poder 

concedente na fiscalização dos serviços delegados. Assim, o sujeito de seu controle 

é o próprio poder concedente, que poderá ser apenado caso não esteja agindo de 

forma eficiente na fiscalização a que está obrigado118.   

 

As características desta fiscalização de segunda ordem foram explanadas pelo próprio 

TCU no bojo do Acórdão 1.703/2004-Plenário, onde foi analisada a execução do contrato de 

concessão da rodovia Rio-Teresópolis, como detalha Gustavo Leonardo Maia119 Pereira em 

trecho da sua dissertação de Mestrado sobre o tema: 

 

O próprio TCU reconhece os riscos para a estabilidade e segurança jurídica do 

ambiente regulatório caso extrapole suas competências e abandone sua posição de 

controlador externo e se substitua ao regulador. Por essa razão, o Tribunal é enfático 

em dizer que o controlador não pode substituir o regulador e que a fiscalização é de 

segunda ordem, ou seja, que recai sobre as agências reguladoras como mediadoras 

do jogo regulatório, e não sobre o jogo regulatório em si. É emblemático desse 

discurso o Acórdão 1.703/2004, considerado um leading case no tema – limites do 

controle exercido pelo TCU sobre as atividades finalísticas das agências 
reguladoras.  

 

Essa fiscalização de segunda ordem exercida pelo TCU ocorre tanto de forma prévia 

(como, por exemplo, na fase de estudo de viabilidade técnica, licitação e contratação), quanto 

durante a própria execução do contrato de concessão, justamente para aferir se a agência 

reguladora competente está atuando de acordo dentro dos limites impostos pela lei e 

exercendo o controle na concessionária. 

O próprio TCU tem regramentos próprios a respeito da fiscalização prévia realizada 

sobre as Agências Reguladoras em processos de concessões de serviços públicos – antes, 

portanto, da efetiva execução do contrato -, possuindo, inclusive, norma administrativa 

direcionada exclusivamente à análise das concessões rodoviárias. 

                                                
118 VALLE, Vivian Lima López. Contratos Administrativos e um novo regime jurídico de prerrogativas 

contratuais na Administração Pública Contemporânea. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 166-167. Ainda 

segundo referida autora, “o controle da concessão de serviços públicos, reitera-se, não se restringe ao poder 

concedente. O Tribunal de Contas da União (TCU) auxilia o Poder Legislativo, desempenhando importante 
função na atividade de controle. Os tribunais de contas dos Estados e dos Municípios de São Paulo e do Rio de 

Janeiro desempenham semelhantes funções do TCU no âmbito de suas competências. O TCU acompanhou as 

reformas experimentadas pelo Brasil em seu modelo de gestão na década de 1990, fiscalizando, de forma 

concomitante, os processos de privatização e delegação dos serviços públicos. Em 1998, criou-se naquele 

Tribunal unidade técnica específica para acompanhar esses processos, a atualmente denominada Secretaria de 

Fiscalização de Desestatização (Sefid). (Idem, p. 166) 
119 PEREIRA, Gustavo Leonardo Maia. O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: 

controlador ou regulador?. 2019. Tese (Mestrado em Direito). Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2019, p. 92. 
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Com exceção dos contratos de concessão firmados na 1ª etapa do PROCROFE, todos 

os demais instrumentos que são objetos deste estudo foram analisados pelo TCU mediante o 

procedimento de cinco estágios, com prazos determinados, outrora previstos no art. 3º, incisos 

I a V, da Instrução Normativa nº. 46/2004, conforme segue:  

 

Estágio 1 Análise da conveniência e previsão legal da concessão, além da averiguação dos 

estudos relatórios de viabilidade técnica e econômica do empreendimento, do 
Programa de Exploração da Rodovia (PER) e dos estudos de impacto ambiental. 

 

Estágio 2 Análise do edital de licitação e seus anexos, justifica para escolha do parâmetro ou 

indicar para medição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de 

comunicações com os interessados e análise das impugnações apresentadas contra o 

edital e análises de decisões proferidas pela comissão de licitação. 

 

Estágio 3 Abarca a fase externa da licitação, com o julgamento dos requisitos de habilitação e 

demais atos inerentes a esta etapa, inclusive acerca das decisões proferidas pela 

comissão de licitação em recursos interpostos na fase de habilitação.  

 

Estágio 4 Análise dos atos ocorridos durante a fase de julgamento das propostas técnicas e 

econômico-financeiras, inclusive acerca das decisões proferidas pela comissão de 

licitação em recursos interpostos na fase de julgamento das respectivas propostas. 

 

Estágio 5 Compreende o ato de outorga e a assinatura do contrato de concessão. 
 

 

Já na fase de execução do contrato, nos termos do art. 6º120, da Instrução Normativa nº. 

46/2004, a atuação da Corte de Contas compreendia a necessidade de averiguar a observância 

e o cumprimento das normas pertinentes e das cláusulas contratuais presentes nos contratos de 

concessão e respectivos aditivos, de forma a possibilitar a avaliação da atuação da Agência 

Reguladora através de constantes trocas de dados e informações mediante exame de Relatório 

Consolidado de Acompanhamento elaborado pelo próprio órgão regulador. 

A IN no. 46/2004 fora revogada pelo TCU através da edição da IN no. 81/2018 - norma 

aplicada aos processos de concessões autuados perante o TCU a partir de 1º de janeiro de 

2019 – que promoveu alterações no procedimento de regulação dos processos de 

desestatização, dentre eles os processos de outorga de concessão de serviços públicos.  

As modificações culminaram com o fim dos 5 estágios acima elencados e com a 

ampliação do prazo de análise por parte do TCU. Com o advento da IN no. 81/2018 os órgãos 

                                                
120 Art. 6º Na fase de execução contratual, a fiscalização observará o fiel cumprimento das normas pertinentes e 

das cláusulas contidas no contrato e nos respectivos termos aditivos firmados com a concessionária, além de 

avaliar a ação exercida pelo órgão, pela entidade federal concedente ou pela respectiva agência reguladora, bem 

como as diretrizes estabelecidas pelo poder concedente ou pelo órgão ou agência responsável pelo 

acompanhamento e pela fiscalização da execução contratual. 

Parágrafo único. A atuação da unidade técnica na fiscalização da execução contratual dar-se-á mediante a 

realização de inspeção, levantamento ou auditoria no órgão ou na entidade concedente, na agência reguladora e 

na concessionária, conforme o caso. 
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gestores dos processos de desestatização são obrigados encaminhar à Corte de Contas o 

extrato do planejamento121 - com antecedência mínima de 150 dias contados da data prevista 

para publicação do edital - e diversos outros documentos122 - com antecedência mínima de 90 

dias - (arts. 2º, §2º, e 3º, incisos I a XXI, da IN no. 81/2018), o que resulta em aumento, se 

comparado ao prazo de 45 dias de antecedência para início do Estágio 1 (art. 4º, inciso I, da 

IN no. 46/2004). 123 

Assim, embora dilatado o prazo para análise do TCU e alterada a forma procedimental 

do exercício de sua competência, permanece inalterado o entendimento que a Corte de Contas 

não detém competência para adentrar às ações fiscalizatórias e sancionatórias atribuídas por 

força de lei às Agências Reguladoras, tampouco pode praticar atos em substituição a estas, 

sendo possível, contudo, durante a fase de execução contratual, que a Corte de Contas se 

utilize de frequentes recomendações e comandos a serem cumpridos, sob pena, inclusive, de 

responsabilização pessoal dos seus diretores.124 

Portanto, quem exerce a fiscalização e o controle diretamente sobre as concessionárias 

de serviços públicos são as Agências Reguladoras, sendo certo que, especificamente em 

relação à concessão de serviço público de rodovias federais, as atribuições fiscalizatórias e 

sancionatórias encontram-se reguladas na Lei Federal nº. 10.233/2001, estando direcionadas à 

ANTT, além de resoluções administrativas editadas pela própria Agência Reguladora, sem 

prejuízo da aplicação de demais normas atinentes às concessões em geral, em especial a Lei 

nº. 8.987/95 (Lei das Concessões). 

Nesse sentido, o art. 24 da Lei nº. 10.233/2001 estabelece as atribuições gerais da 

ANTT relacionadas à fiscalização e penalidades. Já o art. 35, incisos XVI, XVII, XVIII e §§2o 

e 3o, apresentam imposições no sentido da necessidade de previsão contratual expressa acerca 

                                                
121 O extrato de planejamento consiste em documento que descreva com clareza o objeto, a previsão do valor dos 

investimentos, sua relevância, localização e respectivo cronograma licitatório. 
122 Estudos de viabilidade, minuta contratual, minutas de instrumentos convocatórios e seus anexos, caderno de 

encargos, dentre outros. 
123 Ao comentar as modificações trazidas pelo TCU mediante edição da IN no. 81/2018, Murilo Jacoby 

Fernandes arremata que a fiscalização mediante estágios revelou-se pouco agregadora aos processos de 

desestatização, razão pela qual, a nova normatização “busca racionalizar a fiscalização a cargo do Tribunal, 

priorizando os pontos de maior relevância, materialidade, oportunidade e que apresentem maior risco para a 

regularidade e economicidade das desestatizações conduzidas pelo Poder Público”. Disponível em:  
https://jacobyfernandesreolon.adv.br/noticias/tcu-altera-instrucao-normativa-que-regula-os-processos-de-

desestatizacao/ Acesso em: 17 nov. 2019. 
124 Segundo Relatório de pesquisa bianual desenvolvido pelo Observatório do Controle da Administração 

Pública denominado “O Controle das Agências Reguladoras pelo Tribunal de Contas da União”, durante o 

período de 2014 a 2017, o TCU expediu 118 acórdãos, contendo 251 cominações endereçadas à ANTT, sendo 

63 recomendações e 188 determinações. Cf. Observatório do Controle da Administração Pública – GPCAP, 

2018. Disponível em: https://www.academia.edu/38343645/Relat%C3%B3rio_de_Pesquisa_-

_Observat%C3%B3rio_do_Controle_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica.  Acesso em: 6 mar. 

2019. 

https://jacobyfernandesreolon.adv.br/noticias/tcu-altera-instrucao-normativa-que-regula-os-processos-de-desestatizacao/
https://jacobyfernandesreolon.adv.br/noticias/tcu-altera-instrucao-normativa-que-regula-os-processos-de-desestatizacao/
https://www.academia.edu/38343645/Relat%C3%B3rio_de_Pesquisa_-_Observat%C3%B3rio_do_Controle_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica
https://www.academia.edu/38343645/Relat%C3%B3rio_de_Pesquisa_-_Observat%C3%B3rio_do_Controle_da_Administra%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica
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das regras aplicáveis para fins de solução de controvérsias contratuais, bem como as possíveis 

sanções aplicáveis. 

Por sua vez, no que diz respeito exclusivamente aos contratos de concessões das 

rodovias federais, o TCU exerce papel relevante no acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela ANTT, seja mediante análise dos relatórios de atividades periodicamente 

enviados ao órgão pela própria Agência Reguladora, seja através de expedição de 

determinações e/ou comandos contidos nos acórdãos proferidos pelo Plenário da Corte, 

citando-se, a título de exemplo, o Acórdão 1.817/2010-Plenário125 onde a Corte de Contas 

apreciou relatório de levantamento de auditoria voltado à coleta de informações que 

permitissem conhecer, de forma sistêmica, as principais características, deficiências e 

oportunidades de melhoria inerentes à arrecadação de multas administrativas aplicadas por 

agências reguladoras e demais órgãos federais de regulamentação, fiscalização e controle. 

Relevante pontuar que, a partir das determinações e conclusões emanadas no julgado 

retro e no Acórdão 482/2012-Plenário126, a ANTT passou a apresentar com maior clareza as 

                                                
125 Mediante análise de informações, o julgado do TCU detectou que embora a ANTT fosse responsável por 
grande número de autuações, o procedimento administrativo e judicial de cobrança das multas apresentava 

deficiências, que podem ser resumidas nas seguintes passagens do acórdão: “Conclusões: 38. Conforme 

demonstrado, as informações colhidas no presente levantamento de auditoria denotam as seguintes falhas e 

oportunidades de melhoria, que podem ser assim resumidas: a) baixo percentual de arrecadação das multas 

administrativas aplicadas pelos órgãos e entidades analisados, especialmente nos seguintes casos, em que se 

indicam os respectivos percentuais de recursos arrecadados em relação ao valor das multas aplicadas: Antaq 

(45,5%), ANP (36,1%), Susep (31,6%), Aneel (26,0%), ANTT (22,3%), Anac (17,5%), Cade (13,4%), TCU 

(4,6%), ANS (2,1%), Bacen (1,3%), CVM (1,1%), Ancine (0,9%) e Ibama (0,6%); b) deficiente grau de 

inscrição de inadimplentes no Cadin, fato verificado em todas as entidades e órgãos analisados, que 

apresentaram os seguintes percentuais de inscrições em relação ao total de multas aplicadas no período 

analisado: Cade (66,2%), Ibama (53,6%), ANP (33,8%), Anatel (30,3%), CVM (16,6%), Anvisa (12,6%), ANA 

(5,9%), Aneel (3,7%), Ancine (3,3%), ANS (1,4%), Bacen (0,7%), ANTT (0,5%), Anac (0,3%), Susep (0,3%), 
TCU (0,0%) e Antaq (valor não informado); [...] d) baixo percentual de ajuizamento de ações de cobrança das 

multas aplicadas, com risco de prescrição dos respectivos créditos, destacando-se os seguintes órgãos e entidades 

com menos de 50% de multas cobradas judicialmente: Bacen (36,4%), Anvisa (31,1%), ANP (27,4%), Cade 

(24,8%), ANA (22,0%), Anatel (12,1%), CVM (5,6%), ANTT (3,4%), Ibama (2,2%), Aneel (2,0%), ANS 

(1,9%), Anac (0,9%) e Ancine (0,0%)” 
126 Síntese do comando do acórdão: “9.6 determinar à Agência Nacional de Aviação Civil, à Agência Nacional 

do Cinema, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Agência Nacional de Petróleo, à Agência Nacional de 

Saúde, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Agência Nacional de Transportes Terrestres ao Banco 

Central do Brasil, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, à Comissão de Valores Mobiliários, ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e à Superintendência de Seguros 

Privados que incluam, nos Relatórios Anuais de Gestão referentes aos exercícios de 2012 a 2016, seção 
específica sobre o tema ‘arrecadação de multas’, contemplando as seguintes informações pertinentes às questões 

descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão1817/2010-Plenário; 9.6.1 número absoluto e 

percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin, sob sua responsabilidade, nos últimos 

dois exercícios (subitem 9.1.1 do Ac-1817/2010-P); 9.6.2 número absoluto e percentual de processos de 

cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, sofram maiores riscos de prescrição, nos últimos dois 

exercícios, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco (subitem 9.1.2 do Ac-1817/2010-P); 9.6.3 

quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas 

multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente, nos 

dois últimos exercícios (subitem 9.1.2 - Ac-1817/2010-P); 9.6.4 percentuais de recolhimento de multas (em 
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informações atinentes às suas atividades sancionatórias nos Relatórios de Gestão apresentados 

anualmente à Corte de Contas. 

Quando da análise dos indicadores relativos aos anos de 2011 a 2014 através do 

Acórdão 1.970/2017, o TCU constatou que, embora a ANTT apresente o maior número de 

sanções pecuniárias aplicadas – totalizando 1.344.146 multas127 – no comparativo às demais 

Agências Reguladoras, o percentual quantitativo de arrecadação ainda se apresentava 

nitidamente deficitário, vez que o valor total arrecadado corresponde apenas a 11,64% do 

valor total das multas aplicadas.128 

Assim é que, apesar de incontestável a competência do TCU para exercer fiscalização 

das atividades desenvolvidas pelas Agências Reguladoras, inclusive no que tange à atuação 

sancionatória no exercício de suas funções, faz-se imperioso reconhecer que a atuação do 

órgão de controle perante a ANTT não fora suficiente para majorar significativamente o 

índice de arrecadação, já que as informações levantadas demonstram a ineficiência no 

processo de cobrança dos valores resultantes das autuações, embora reconhecida a expressiva 

modificação na postura da Agência Reguladora no que diz respeito ao número de multas 

inscritas no CADIN.129  

Desta forma, não se torna leviano concluir que a construção das cláusulas contratuais 

constantes nos contratos da 2ª e 3ª Etapa do PROCROFE foram supervisionadas também pelo 

TCU quando da sua atuação em conformidade a da IN no. 46/2004, vigente à época, onde o 

órgão debruçou-se sobre a minuta do contrato de concessão a ser assinado pela ANTT e pelo 

concessionário vencedor do certame.  

Igualmente, vale a crítica no sentido que a postura adotada pela ANTT na edição do 

“TAC Multas”130 revelou-se possivelmente mais eficaz na política arrecadatória das sanções 

pecuniárias, vez que os valores arrecadados de forma consensual superaram as quantias 

levantadas pela ANTT nos procedimentos extrajudiciais e judiciais de cobrança. 

 

 

                                                                                                                                                   
valores e em número de multas recolhidas) nos últimos dois exercícios (subitem 9.2 do Ac-1817/2010-P); 9.6.5 

medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos subitens 9.6.1 a 9.6.4.” 
127 As multas aqui descritas não foram aplicadas apenas e tão somente às concessionárias de rodovias federais, 

não sendo possível aferir com clareza o número de multas aplicadas às concessionárias. 
128 Segundo Tabela 4 existente no Acórdão 1.970/2017- Plenário, durante os anos de 2011 a 2014, a ANTT 

aplicou em multas o valor total de R$ 1,519 bilhão, ao passo que as cobranças arrecadaram apenas R$ 176,76 

milhões. 
129 O Acórdão 1.817/2010 apontava que apenas 0,5% das multas aplicadas pela ANTT até 2009 haviam sido 

inscritas no CADIN, ao passo que o Acórdão 1.970/2017 aponta que, das multas aplicadas entre 2011 e 2014, 

99,99% foram inscritas no CADIN. 
130 Vide item 3.3.1 deste trabalho. 



81 

 

5 SUGESTÃO DE REDAÇÃO DA CLÁUSULA DAS PENALIDADES NOS 

CONTRATOS DE CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS 

 

A sugestão de disposições contratuais apresentada a seguir visa a preservar a 

segurança jurídica nas relações jurídicas celebradas com concessionários do setor de 

rodoviárias federais de forma a possibilitar maior previsibilidade das condutas a serem 

adotadas pela ANTT no campo regulamentar de forma unilateral. As propostas de redações 

apresentadas também têm o intuito de conter o expressivo aumento de condutas tipificadas 

como infrações ao longo da relação contratual e à margem desta, fenômeno frequentemente 

identificado neste estudo. 

Foram inseridos arranjos contratuais que visam coibir a criação de tipificações de 

infrações que acarretem a aplicação de multa pecuniária, bem como a majoração de valores 

daquelas já existentes em normas regulamentadoras, pois, inegavelmente, tais posturas são 

suficientes para acarretar o desequilíbrio financeiro do contrato em desfavor do particular.  

 Isso porque, os possíveis valores endereçados aos pagamentos de tais multas não 

foram objeto de avaliação pelo concessionário quando da análise dos riscos e custos no 

momento em que decidiu pela participação no certame, sendo ressalvada, contudo, a hipótese 

de celebração de aditivo contratual para tais fins. 

Seguindo este raciocínio, as propostas apresentadas não elencam a impossibilidade de 

criação de novas tipificações que resultem em penalidade de mera advertência, já que tal 

modalidade de sanção não é capaz de acarretar dispêndio de gastos pelo concessionário 

causando-lhe custos não mensurados antes do início da vigência contratual. 

Ademais, embora elencadas como sanções, as advertências podem ser interpretadas 

como atos prévios à sanção pecuniária e inerentes ao exercício fiscalizatório da prestação dos 

serviços por parte da Agência Reguladora, no gozo da prerrogativa insculpida nos arts. 24, 

inciso VIII, e, 26, inciso VII, da Lei Federal no. 10.233/2001. 

As cláusulas propostas também visam a abarcar as novas orientações trazidas pela Lei 

Federal no. 13.655/2018 (Nova LINDB) a serem observadas pelos agentes públicos quando da 

aplicação de sanções administrativas, em especial a interpretação minuciosa das 

circunstâncias de ordem prática e fática que permearam a atuação do agente sancionado, além 

das exigências trazidas pela Nova LINDB no que tange às cláusulas obrigatórias presentes nos 

compromisso a serem celebrados pela ANTT mediante assinatura do TAC previsto em norma 

reguladora interna, como já visto em itens anteriores deste estudo. 
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Para incentivar a celebração de acordos substitutivos como forma de resolução de 

conflitos entre as partes e evitar que a previsão de iniciativa para celebração do TAC seja 

concentrada na ANTT – como já ocorreu em momento anterior -, foi inserida previsão 

contratual que faculta ao concessionário o exercício do pleito, mesmo após o trânsito em 

julgado do processo sancionatório. 

Embora defendida neste trabalho a ilegalidade da multa pecuniária prevista no art. 19, 

da Resolução no. 4.071/2013, tal sanção encontra-se considerada na confecção da modelagem 

aqui proposta, já que vigente nos dias atuais, sendo, todavia, afastada sua aplicação em 

concomitância nos casos em que a inexecução parcial ou total já for objeto de multa moratória 

prevista no contrato em decorrência de atraso no cumprimento de cronograma físico de 

execução aprovado pela ANTT. 

Também encontra-se presente no modelo sugerido dispositivo contratual que garante 

ao particular certa segurança jurídica na previsibilidade de condutas perpetradas pela Agência 

Reguladora na aplicação das penalidades administrativas de forma a evitar a adoção de 

posturas contraditórias e antagônicas àquelas adotadas anteriormente, ressalvada a hipótese de 

existência de circunstâncias fáticas e práticas que venham a fundamentar a alteração de 

entendimento ou da decisão.  

Igualmente, para preservar a segurança jurídica e frear a atuação desmedida da 

Agência Reguladora à margem da relação contratual, foram inseridos dispositivos que 

materializam no campo contratual princípios passíveis de aplicação no processo 

administrativo sancionador, em especial o da irretroatividade131, aqui idealizado sob dois 

vieses: i) para que a sanção aplicável em decorrência de infração tipificada, caso majorada por 

norma reguladora, não incida no contrato firmado em data anterior à sua vigência, e; ii) para 

garantir ao concessionário o direito de ver extinta a punibilidade na esfera administrativa ou 

ter reduzida a sua sanção caso seja reduzida a penalidade ou caso a tipificação seja extinta por 

norma reguladora editada pela ANTT. 

Por sua vez, a fim de fomentar e garantir a participação dos concessionários na 

construção do regime jurídico sancionatório extracontratual, foi inserida cláusula que impõe à 

Agência Reguladora a necessidade de convocação dos concessionários para participarem das 

discussões prévias à edição de atos normativos que venham a criar, modificar e extinguir 

sanções ou alterar procedimentos aplicados nos processos administrativos de competência da 

                                                
131 Sobre a aplicação do princípio da irretroatividade em matéria de sanções administrativas, conferir: MELLO, 

Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções à luz da 

Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 150-156. 
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ANTT, além de normas que venham a versar sobre mecanismos de consensualidade e acordos 

substitutivos. 

Há, ainda, disposições para possibilitar a instauração de regime de transição entre 

normas reguladoras elaboradas durante a vigência da relação contratual de forma a possibilitar 

a melhor estabilização das cláusulas contratuais e impor certo controle à atividade 

regulamentar exercida pela Agência Reguladora à margem da relação jurídica contratual 

peculiar existente com os concessionários. 

As sugestões apresentadas também caminham no sentido dos anseios manifestados 

pela ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) em relatório denominado 

“Novos caminhos para concessões de rodovias no Brasil”, publicado em setembro de 2018, 

onde a instituição apontava a necessidade de repensar o contexto de aplicação das sanções 

contratuais em face das concessionárias, clamando pelo fortalecimento da atuação dos 

concessionários na implementação e eficiência dos mecanismos de consensualidade e, por 

conseguinte, dos acordos substitutivos, de forma a ampliar o diálogo e consenso no âmbito da 

concessão no momento antecedente ao exercício das funções normativa, fiscalizadora e 

sancionatória.132  

Feitas tais considerações imprescindíveis à compreensão das modificações propostas 

de acordo com a delimitação do tema deste trabalho, apresenta-se a sugestão de redação de 

cláusula: 

 

1. DA ATIVIDADE SANCIONATÓRIA REGULAMENTAR EXERCIDA 

PELA ANTT 

1.1 Quando da aplicação de sanções em face do Concessionário, deverá a ANTT 

considerar as penalidades aplicadas em momento anterior durante a vigência do 

contrato, levando em consideração as orientações gerais da época, de forma a 

equipará-las, sobretudo, no que tange ao impacto econômico, salvo se as 

circunstâncias do caso concreto justificarem mudança de entendimento. 

1.2 Caso sejam criadas pela ANTT, em decorrência do exercício de seu poder 

normativo, novas condutas ou omissões classificadas como infrações contratuais, 
tais sanções serão aplicadas em face do Concessionário mediante repactuação 

automática, respeitado regime de transição quando indispensável para garantia dos 

                                                
132 “Os contratos de concessão contemplam sanções contratuais para os casos de inadimplemento das obrigações 

por parte da concessionária. Trata-se de um instrumento de dissuasão para (i) desencorajar comportamentos em 
desconformidade com o acordo e (ii) reprimir a sua ocorrência, com vistas a evitar que se repitam e a servir de 

exemplo para outros contratados. No entanto, frequentemente perde-se essa dimensão finalística das sanções 

contratuais, aplicando-as de forma automática e descolada do propósito para o qual foram estabelecidas, muitas 

das vezes com aplicação de multas com valor desproporcional em relação ao negócio ou mesmo à infração 

apontada. Nesse sentido, é necessário repensar as sanções e a sua aplicação, para garantir a sua 

proporcionalidade e adequação, admitir mecanismos que possam substitui-la quando houver interesse público 

para isso e rechaçar qualquer automatismo na sua aplicação.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. Novos caminhos para concessões de rodovias no Brasil. Relatório. 

São Paulo: ABCR, 2018). 
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direitos do Concessionário, salvo se as mesmas forem passíveis apenas da 

penalidade de advertência. 

1.3 A atuação da ANTT na aplicação de normas e aplicação de sanções deve ser 

pautada na preservação da segurança jurídica, de forma a levar em consideração a 

existência de súmulas administrativas sobre a matéria e posicionamentos adotados 

em eventuais respostas a consultas, se houver. 

1.4 Havendo majoração de valores de multas pecuniárias pela ANTT durante a 

vigência da relação contratual, quando da quantificação da sanção considerar-se-ão 

as orientações gerais adotadas na época do cometimento da infração pelo 

Concessionário, salvo nos casos de infração continuada, quando serão considerados 

os novos valores fixados pela Agência Reguladora na hipótese da conduta não cessar 
antes da entrada em vigor das novas regras regulamentadoras. 

1.5 Na hipótese da ANTT, durante a vigência da relação contratual, extinguir ou 

reduzir a penalidade para determinada infração passível de sanção, tal redução ou 

extinção operará efeitos imediatos, inclusive em processo(s) sancionatório(s) que 

tenha(m) sido iniciado(s) em decorrência de infração praticada em data anterior à 

edição da norma reguladora que causou a extinção ou redução da penalidade, 

ressalvados os processos que já detenham decisões administrativas transitadas em 

julgado, finalizados por pagamento ou suspensos em virtude de celebração de TAC. 

1.6 Havendo edição de normas reguladoras que venham a alterar ou revogar 

dispositivos que versem sobre os procedimentos do Termo de Registro de 

Ocorrência (TRO), Processo Administrativo Ordinário (PAO) e Processo 
Administrativo Simplificado (PAS) estas serão aplicadas imediatamente aos 

processos sancionatórios em curso, sem prejuízo de estabelecimento de regime de 

transição quando indispensável para garantia dos direitos do Concessionário.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O regime jurídico sancionatório aplicado às concessões rodoviárias revela-se 

complexo e multitudinário, principalmente no que se refere à gama de normas editadas pela 

ANTT sobre o tema nos últimos anos, além das cláusulas contratuais construídas ao longo dos 

mais de 20 anos de vigência dos contratos celebrados no PROCROFE. 

Ao longo da explanação constante neste estudo, constatou-se a constante atuação 

regulamentar da Agência Reguladora na tentativa de modernizar e adequar o modelo 

sancionatório incidente nos contratos de concessões das rodovias federais brasileiras, 

utilizando-se, para tanto, de modificações, tanto nas tipificações das condutas passíveis de 

sanção, quanto nas regras procedimentais de condução do processo administrativo 

sancionatório de competência do órgão regulador. 

No que tange às tipificações, verificou-se que, num lapso temporal de apenas 8 anos 

(de 2005 a 2013), compreendido entre a edição da Resolução no. 1.236/2005 e a Resolução no. 

4.071/2013, o número de condutas passíveis de sanção mais que dobrou, saltando de 68 para 

148, mediante atuação exclusivamente unilateral da ANTT, já que tais modificações não 

foram alvo de qualquer aditivo contratual celebrado com as concessionárias privadas. 

Além do substancial aumento do número de condutas tipificadas, o regramento trazido 

com a Resolução no. 4.071/2013, norma em vigência até os dias atuais, prevê nova e relevante 

tipificação à margem das relações contratuais com as concessionárias, sendo esta a previsão 

contida no art. 19 do mencionado diploma, que dispõe acerca da possibilidade de sanção 

pecuniária no importe de 25% incidente sobre o valor da inexecução total ou parcial dos 

valores financeiros previstos no cronograma total da obra, salientando que tal tipificação fora 

responsável por mais da metade das autuações ocorridas durante o período de 2005 a 2017. 

No campo das alterações das regras procedimentais do procedimento de tramitação 

dos processos administrativos sancionatórios de competência da ANTT, com o advento da 

Resolução no. 5.083/2016, destaca-se a cessação de benefícios outrora concedidos aos 

concessionários, dentre eles a possibilidade de conversão da multas pecuniárias em 

advertências e o das considerações das circunstâncias favoráveis ao infrator para possibilitar o 

desconto de 60% do valor da multa pecuniária, como previsto pela Resolução no. 3.593/2010. 

Portanto, além do forte incremento do atividade regulatória com o aumento das 

sanções tipificadas de forma unilateral, a Agência Reguladora editou normas administrativas 

ceifando importantes alternativas utilizadas pelos particulares para minimizar o impacto 

orçamentário das sanções, em especial as pecuniárias, já que as alterações ocorreram fora dos 
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contratos de concessão e sem qualquer aditivo assinado pelas concessionárias de rodovias, 

circunstância que revela preocupação, até porque as resoluções editadas não fixaram marco 

temporal para aplicação das novas disposições, possibilitando, inclusive, a aplicação a 

contratos administrativos já em vigor, em possível violação ao ato jurídico perfeito. 

Por outro lado, há de ser reconhecido o avanço da Agência Reguladora nos últimos 

anos no que tange a adoção de políticas e posturas, visando o aprimoramento dos 

instrumentos de consensualidade, em especial o “TAC Multas”, que viabilizou a extinção de 

um grande volume de processos sancionatórios e possibilitou a efetiva cobrança de valores 

pecuniária e também a conversão das obrigações em obras e melhorias nas vias federais, 

objetos de concessão.  

A problemática da atuação da ANTT mediante criação e modificação de condutas 

tipificadas passíveis de sanções sem prévias alterações contratuais revela desequilíbrio na 

relação particular x poder concedente, a ser evitada mediante novo modelo de cláusula 

contratual sugerida para preservar o equilíbrio da relação contratual e a segurança jurídica dos 

concessionários, sempre em busca da eficiência do setor. 
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ANEXO A - Resolução ANTT nº. 152, de 16 de janeiro de 2003 

 

Aprova a instituição do Termo de Ajuste de Conduta - TAC. 

Notas: 

1) Revogada pela Resolução ANTT nº 442, de 17.02.2004, DOU 24.03.2004. 

2) Assim dispunha a Resolução revogada: 

"A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições 

conferidas pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, pelo Decreto nº 4.130, de 13 de 

fevereiro de 2002, pela Resolução nº 104, de 10 de outubro de 2002 e fundamentada nos 

termos do Relatório à Diretoria DNO - 129/2002, de 17 de dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1º Aprovar a instituição do Termo de Ajuste de Conduta - TAC para correção de 

irregularidades ou pendências, visando assegurar a normalidade dos serviços prestados e 

resguardar o interesse público, nos termos do Regulamento de Termo de Ajuste de Conduta - 

RTAC anexo a esta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ ALEXANDRE N. RESENDE 

Diretor-Geral 

ANEXO 

REGULAMENTO DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA 

Estabelece os critérios e procedimentos para a elaboração do Termo de Ajuste de Conduta - 

TAC entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e as concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos de transportes terrestres. 

Art. 1º O TAC é prerrogativa da ANTT e constitui instrumento hábil para o propósito de 

correção de pendências ou irregularidades cometidas por concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos de transportes terrestres. 

Art. 2º Tomando conhecimento de qualquer pendência ou irregularidade cometida por 

concessionárias ou permissionárias, a Superintendência, cujas atribuições regimentais digam 

respeito à matéria, deverá convocar os representantes das empresas para prestar os devidos 

esclarecimentos. 

Art. 3º Diante dos esclarecimentos a que se refere o art. 2º, a Superintendência poderá, a seu 

critério, firmar o respectivo TAC, dele constando obrigatoriamente: 

I - a data e a qualificação das partes; 

II - a irregularidade ou pendência, com a respectiva fundamentação legal; 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-442-2004_100024.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-4130-2002_54450.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-4130-2002_54450.html
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III - os termos ajustados para a correção da irregularidade ou pendência, e 

IV - o prazo para correção. 

Parágrafo único. O prazo a que se refere o inciso IV do caput será de no máximo 30 (trinta 

dias). 

Art. 4º Decorrido o prazo estipulado no TAC, a Superintendência verificará a execução do 

compromisso assumido pela concessionária ou permissionária, atestando o seu cumprimento 

ou não, por intermédio de relatório próprio. 

§ 1º Se comprovado o atendimento ao compromisso assumido pela concessionária ou 

permissionária, no prazo estabelecido, o procedimento será arquivado. 

§ 2º Se comprovado o não atendimento do compromisso assumido pela concessionária ou 

permissionária, a Superintendência, de ofício, nos termos do Regimento Interno da ANTT, 

adotará as providências necessárias à instauração de processo administrativo destinado a 

apurar responsabilidades e aplicar as devidas penalidades relacionadas às pendências ou 

irregularidades objeto do TAC. 

Art. 5º A celebração do TAC não impedirá que a ANTT possa, se assim entender, deflagrar o 

processo administrativo para apurar as mesmas irregularidades. 

Art. 6º Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da ANTT." 
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ANEXO B - Resolução ANTT nº. 233, de 25 de junho de 2003 

 

Regulamenta a imposição de penalidades por parte da ANTT, no que tange ao transporte 

rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 

 

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e fundamentada nos termos 

do Relatório DG-008/2003, de 24 de junho de 2003, 

Considerando que o art. 78-A da Lei nº 10.233, de 2001, estabelece a competência da ANTT 

para aplicação das penalidades por infração às disposições daquela lei, bem como pelo 

descumprimento dos deveres estabelecidos no contrato de concessão, no termo de permissão e 

na autorização, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal; 

Considerando que o art. 78-F, caput e § 1º, da Lei nº 10.233, de 2001, estabelece a imposição 

da multa isolada ou em conjunto com outra sanção, competindo à Diretoria da ANTT aprovar 

regulamento fixando o valor das multas, com observância ao princípio da proporcionalidade 

entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção; e 

Considerando a necessidade de regulamentar a imposição de penalidades por parte da ANTT, 

no que tange ao transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, sem 

prejuízo de complementação relativa a cada Superintendência Organizacional, de acordo com 

suas respectivas áreas finalísticas, resolve: 

Art. 1º Constituem infrações aos serviços de transporte rodoviário de passageiros sob a 

modalidade interestadual e internacional, sem prejuízo de sanções por infrações às normas 

legais, regulamentares e contratuais não previstas na presente Resolução, os seguintes 

procedimentos, classificados em Grupos conforme a natureza da infração, passíveis de 

aplicação de multa, que será calculada tendo como referência o coeficiente tarifário - CT 

vigente para o serviço convencional com sanitário, em piso pavimentado. 

I - multa de 10.000 vezes o coeficiente tarifário: 

a) realizar transporte permissionado de passageiros, sem a emissão de bilhete; (Redação da 

alínea dada pela Resolução ANTT Nº 4282 DE 17/03/2014). 

b) emitir bilhete sem observância das especificações; (Redação da alínea dada pela 

Resolução ANTT Nº 4282 DE 17/03/2014). 

c) reter via de bilhete destinada ao passageiro; (Redação da alínea dada pela Resolução 

ANTT Nº 4282 DE 17/03/2014). 

d) vender bilhete de passagem por intermédio de pessoa diversa da transportadora ou do 

agente credenciado, ou em local não permitido; 

e) não observar o prazo mínimo estabelecido para início da venda de bilhete de passagem; 

f) não devolver a importância paga pelo usuário ou não revalidar o bilhete de passagem para 

outro dia e horário; 

g) não fornecer, nos prazos estabelecidos, os dados estatísticos e contábeis, conforme disposto 

na Resolução ANTT nº 3.524, de 26 de maio de 2010; (Redação da alínea dada pela 

Resolução ANTT Nº 3643 DE 24/02/2011). 
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h) não portar no veículo formulário para registro de reclamações de danos ou extravio de 

bagagens; 

i) transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, salvo em 

caso de socorro; 

j) não portar, em local de fácil acesso aos usuários e à fiscalização, no ônibus em serviço, 

cópia do quadro de tarifas; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 1383 DE 

29/03/2006). 

k) trafegar com veículo em serviço, apresentando defeito em equipamento ou item 

obrigatório; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 4130 DE 03/07/2013). 

l) trafegar com veículo em serviço, sem documento de porte obrigatório não previsto em 

infração específica, no original ou cópia autenticada; (Redação da alínea dada pela 

Resolução ANTT Nº 653 DE 27/07/2004, e pela Resolução ANTT Nº 1692 DE 

24/10/2006). 

m) emitir "Bilhete de Embarque Gratuidade", sem observância das especificações; (Redação 

da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 5063 DE 30/03/2016). 

n) emitir bilhete de passagem com o desconto previsto em legislação específica, sem 

observância das especificações; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 5063 

DE 30/03/2016). 

o) não fornecer os dados estatísticos de movimentação de usuários na forma e prazos 

previstos na legislação específica; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 5063 

DE 30/03/2016). 

p) não afixar, em local visível, relação dos números de telefone ou outras formas de contato 

com o órgão fiscalizador; (Alínea acrescentada pela Resolução ANTT Nº 1383 DE 

29/03/2006). 

q) não divulgar informações ou fornecer formulários a que esteja obrigado, aos 

usuários. (Alínea acrescentada pela Resolução ANTT Nº 4282 DE 17/03/2014). 

II - multa de 20.000 vezes o coeficiente tarifário: 

a) não atender à solicitação da ANTT para apresentação de documentos e informações no 

prazo estabelecido; 

b) retardar, injustificadamente, a prestação de transporte para os passageiros; 

c) não observar os procedimentos relativos ao pessoal da transportadora; 

d) não fornecer comprovante do despacho da bagagem de passageiro; 

e) empreender viagem com veículo em condições inadequadas de higiene e/ou deixar de 

higienizar as instalações sanitárias, quando do início da viagem e nas saídas de pontos de 

parada ou de apoio; 

f) não adotar as medidas determinadas pela ANTT ou órgão conveniado, objetivando a 

identificação dos passageiros no embarque e o arquivamento dos documentos pertinentes; 

g) utilizar pessoas ou prepostos, nos pontos terminais, pontos de seção e de parada, com a 

finalidade de angariar passageiros; 

h) vender mais de um bilhete de passagem para uma mesma poltrona, na mesma viagem; 
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i) trafegar com veículo em serviço, sem equipamento ou item obrigatório; (Redação da 

alínea dada pela Resolução ANTT Nº 4130 DE 03/07/2013). 

j) divulgar informações que possam induzir o público em erro sobre as características dos 

serviços a seu cargo; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 4282 DE 

17/03/2014). 

k) atrasar o pagamento do valor da indenização por dano ou extravio da bagagem; 

l) transportar bagagem fora dos locais próprios ou em condições diferentes das estabelecidas 

para tal fim; 

m) não observar a sistemática de controle técnico-operacional estabelecida para o transporte 

de encomenda; 

n) transportar encomendas ou mercadorias que não sejam de propriedade ou não estejam sob a 

responsabilidade de passageiros, quando da prestação de serviço de transporte sob o regime 

de fretamento; 

o) apresentar dados estatísticos e contábeis de maneira incompleta; e 

p) não observar o prazo estabelecido em Resolução da ANTT para arquivamento dos bilhetes 

de passagem e os bilhetes de embarque; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 

5063 DE 30/03/2016). 

q) Não observar os critérios para informação aos usuários dos procedimentos de 

segurança. (Alínea acrescentada pela Resolução ANTT Nº 643 DE 14/07/2004). 

r) não emitir documento ao beneficiário, indicando a data, a hora, o local e o motivo da recusa 

em conceder as gratuidades e descontos estabelecidos na legislação específica; (Alínea 

acrescentada pela Resolução ANTT Nº 5063 DE 30/03/2016). 

III - multa de 30.000 vezes o coeficiente tarifário: 

a) não comunicar a ocorrência de assalto ou acidente, na forma e prazos estabelecidos na 

legislação; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 653 DE 27/07/2004, e pela 

Resolução ANTT Nº 1692 DE 24/10/2006). 

b) executar serviço com veículo cujas características não correspondam à tarifa cobrada; 

c) executar serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das 

estabelecidas, quando da delegação; 

d) alterar, sem prévia comunicação a ANTT, o esquema operacional da linha; 

e) cobrar, a qualquer título, importância não prevista ou não permitida nas normas legais ou 

regulamentos aplicáveis; 

f) não providenciar, no caso de atraso de viagem ou preterição de embarque, o transporte do 

passageiro de acordo com as especificações constantes do bilhete de passagem; (Redação da 

alínea dada pela Resolução ANTT Nº 4282 DE 17/03/2014). 

g) comercializar seguro facultativo de acidentes pessoais ou qualquer serviço ou produto, em 

conjunto com o bilhete de passagem, de forma que possa induzir a obrigatoriedade de sua 

aquisição; 

h) suprimir viagem a que esteja obrigado, sem prévia comunicação a ANTT; 
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i) não comunicar a interrupção do serviço pela impraticabilidade temporária do itinerário, na 

forma e prazo determinados; 

j) transportar pessoa fora do local apropriado para este fim; 

k) recusar o embarque ou desembarque de passageiros, nos pontos aprovados, sem motivo 

justificado; 

l) não dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros; 

m) não disponibilizar os assentos previstos para transporte gratuito e com desconto no valor 

de passagem, na quantidade e prazo estabelecidos na legislação específica; (Redação da 

alínea dada pela Resolução ANTT Nº 5063 DE 30/03/2016). 

n) não conceder o desconto mínimo de cinquenta por cento do valor da passagem previsto em 

legislação específica; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 5063 DE 

30/03/2016). 

o) não aceitar como prova de idade ou comprovante de rendimento os documentos indicados 

em legislação específica que trata de benefícios de gratuidade e/ou de desconto no valor de 

passagem no transporte coletivo interestadual de passageiros; e (Redação da alínea dada 

pela Resolução ANTT Nº 5063 DE 30/03/2016). 

p) não observar o limite de trinta minutos antes da hora marcada para o início da viagem para 

o comparecimento ao terminal de embarque do beneficiário da gratuidade ou do desconto no 

valor da passagem previstos na legislação específica. (Redação da alínea dada pela 

Resolução ANTT Nº 5063 DE 30/03/2016). 

q) não observar as normas e procedimentos de atendimento a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; e (Alínea acrescentada pela Resolução ANTT Nº 3871 DE 

01/08/2012). 

r) não observar as normas e procedimentos necessários para garantir condições de 

acessibilidade aos veículos. (Alínea acrescentada pela Resolução ANTT Nº 3871 DE 

01/08/2012). 

s) não observar as normas e procedimentos de inscrição indicativa da categoria e de 

cadastramento dos ônibus (Alínea acrescentada pela Resolução ANTT Nº 4130 DE 

03/07/2013). 

IV - multa de 40.000 vezes o coeficiente tarifário: 

a) executar serviços de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem 

prévia autorização ou permissão; 

b) não contratar seguro de responsabilidade civil, de acordo com as normas regulamentares, 

ou empreender viagem com a respectiva apólice em situação irregular; 

c) praticar a venda de bilhetes de passagem e emissão de passagens individuais, quando da 

prestação de serviço de transporte sob o regime de fretamento; 

d) transportar pessoa não relacionada na lista de passageiros, quando da prestação de serviço 

de transporte sob o regime de fretamento; 

e) utilizar terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem objeto da 

delegação, quando da prestação de serviço de transporte sob o regime de fretamento; 

f) manter em serviço veículo cuja retirada de tráfego haja sido exigida; 
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g) adulteração dos documentos de porte obrigatório; 

h) ingerir, o motorista de veículo em serviço, bebida alcoólica ou substância tóxica; 

i) apresentar, o motorista de veículo em serviço, evidentes sinais de estar sob efeito de bebida 

alcoólica ou de substância tóxica; 

j) utilizar-se, na direção do veículo, durante a prestação do serviço, de motorista sem vínculo 

empregatício; 

k) transportar produtos perigosos ou que comprometam a segurança do veículo, de seus 

ocupantes ou de terceiros; 

l) interromper a prestação do serviço permissionado, sem autorização da ANTT, salvo caso 

fortuito ou de força maior; 

m) não observar os procedimentos de admissão, de controle de saúde, treinamento 

profissional e do regime de trabalho dos motoristas; 

n) dirigir, o motorista, o veículo pondo em risco a segurança dos passageiros; 

o) não prestar assistência aos passageiros e à tripulação, em caso de acidente, assalto, avaria 

mecânica ou atraso; (Redação da alínea dada pela Resolução ANTT Nº 4282 DE 

17/03/2014). 

p) efetuar operação de carregamento ou descarregamento de encomendas em desacordo com 

as normas regulamentares; 

q) transportar encomendas fora dos locais próprios ou em condições diferentes das 

estabelecidas para tal fim; e 

r) praticar atos de desobediência ou oposição à ação da fiscalização. 

§ 1º Na hipótese das alíneas a, b e g do inciso IV deste artigo e, quando não for possível sanar 

a irregularidade no local da infração, das alíneas k e l do inciso I, "i" do inciso II e "c" a "f" e 

"h" a "k" do inciso IV deste artigo, a continuidade da viagem se dará mediante a realização de 

transbordo, sem prejuízo das penalidades e medidas administrativas a serem aplicadas pela 

autoridade de trânsito. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT Nº 700 DE 

25/08/2004). 

§ 2º O transbordo consiste na apresentação, pelo infrator, de veículo de permissionária ou 

autorizatária de serviços disciplinados nesta Resolução ou, considerando o número de 

passageiros transportados, de bilhete (s) de passagem emitido (s) em linha operada por 

permissionária. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT Nº 700 DE 

25/08/2004). 

§ 3º Caso a empresa infratora não efetive o transbordo no prazo de 2 (duas) horas, contado a 

partir da autuação do veículo, na forma do § 2º deste artigo, a fiscalização requisitará veículo 

ou bilhete (s) de passagem para a continuidade da viagem. (Redação dada ao parágrafo pela 

Resolução ANTT Nº 700 DE 25/08/2004). 

§ 4º Caberá à empresa infratora o pagamento da despesa de transbordo referida nos §§ 2º e 3º 

deste artigo, identificada no "Termo de Fiscalização Com Transbordo" (Anexo I), expedido 

pela fiscalização, tomando-se por base a distância a ser percorrida, por passageiro 

transportado e o coeficiente tarifário vigente para os serviços regulares da mesma categoria do 

executado pela infratora ou do executado pela permissionária ou autorizatária que presta o 
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transbordo, se esse for de categoria inferior. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução 

ANTT Nº 700 DE 25/08/2004). 

§ 5º Ocorrendo interrupção ou retardamento da viagem, as despesas de alimentação e pousada 

dos passageiros correrão às expensas da empresa infratora. (Redação dada ao parágrafo 

pela Resolução ANTT Nº 700 DE 25/08/2004). 

§ 6º A fiscalização liberará o veículo da empresa infratora após a comprovação do pagamento 

das despesas referidas nos §§ 4º e 5º deste artigo, independentemente do pagamento da multa 

decorrente, sem prejuízo da continuidade da retenção por outros motivos, com base em 

legislação específica. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT Nº 1372 DE 

22/03/2006). 

§ 7º O pagamento da multa não elide o infrator da responsabilidade de sanar a irregularidade, 

quando assim couber. (Parágrafo acrescentado pela Resolução ANTT Nº 700 DE 

25/08/2004). 

§ 8º Os dados contábeis a que se referem a alínea "g" do inciso I deste artigo, devem ser 

fornecidos nos moldes estabelecidos nos §§ 3º e 4º, inciso II, art. 1º, da Resolução ANTT nº 

3.524, de 26 de maio de 2010. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT Nº 3643 

DE 24/02/2011). 

Art. 2º Constituem infrações relativas aos aspectos econômico-financeiros das atividades de 

que trata o art. 1º desta Resolução, dentre outras, as seguintes condutas: 

a) deixar de submeter previamente à ANTT modificações do Estatuto ou do Contrato Social 

que configurem alteração do grupo ou bloco de controle (ingresso ou saída de acionistas ou 

quotistas), quer se caracterize, ou não, transferência do controle societário; (Redação da 

alínea dada pela Resolução ANTT Nº 1723 DE 09/11/2006). 

b) não efetuar os pagamentos devidos, nos termos e condições determinados no contrato de 

permissão; 

c) deixar de comunicar à ANTT, no prazo de 10 dias úteis, as operações financeiras realizadas 

por permissionárias com seus quotistas e acionistas controladores diretos ou indiretos, ou com 

empresas que nela tenham participação direta ou indireta; e 

d) descumprir obrigações tributárias, trabalhistas e/ou previdenciárias. 

Parágrafo único. As infrações previstas neste artigo serão punidas com multa de 50.000 vezes 

o coeficiente tarifário vigente para o serviço convencional com sanitário, em piso 

pavimentado. 

Art. 3º Na forma prevista no regulamento que disciplina o processo administrativo para 

apuração de infrações, na aplicação das multas de que trata esta Resolução deverá ser 

observada a ocorrência de reincidência genérica ou específica. 

Parágrafo único. Na reincidência genérica, o valor da multa será acrescido em 30% (trinta por 

cento) e na reincidência específica, o valor será acrescido em 50% (cinqüenta por cento). 

Art. 4º Nos casos em que houver previsão legal para aplicação da pena de suspensão, 

cassação, decretação de caducidade da outorga ou declaração de inidoneidade, a Diretoria da 

ANTT poderá, alternativamente, aplicar a pena de multa, considerando a natureza e a 

gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem 

auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes do infrator e 

a reincidência genérica ou específica. 
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§ 1º Nos casos em que a infratora é empresa permissionária, o valor da multa será de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando-se como valor 

de referência o resultado da soma do valor mínimo da multa com o valor de R$0,000036 

(trinta e seis milionésimos de real) por unidade de passageiro-quilômetro transportado no(s) 

serviço(s) atingido(s) pela sanção convertida, no período de um ano, mediante a seguinte 

fórmula: 

M(P) = 20.000,00 + 0,000036 . P 

onde: M(P) = valor básico de referência da multa em R$; 

20.000,00 = valor mínimo da multa em R$; 

0,000036= acréscimo por unidade de passageiros-quilômetro por ano em R$/pass-km; e 

P = quantidade de passageiros-quilômetro por ano em pass-km. 

§ 2º Para fins de cálculo da multa de que trata o § 1º, será considerada a última produção 

anual de transporte em passageiro por quilômetro (pass.km) informada pela empresa por 

ocasião do levantamento de informações para elaboração do Anuário Estatístico. 

§ 3º Nos casos em que a infratora é empresa autorizatária, o valor da multa será de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando-se como valor 

de referência o resultado da soma de R$ 3.000,00 (três mil reais) com R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por veículo cadastrado no Certificado de Registro de Fretamento (CRF), mediante a 

seguinte fórmula: 

M(A) = 3.000,00 + 500,00 . V 

onde: M(A) = valor básico de referência da multa em R$; 

3.000,00 = constante, em R$; 

500,00 = acréscimo por veículo cadastrado no Certificado de Registro de Fretamento (CRF), 

em R$; e 

V = quantidade de veículos cadastrados no Certificado de Registro de Fretamento (CRF). 

§ 4º Para fins de cálculo da multa de que trata o § 3º, será considerado o número de veículos 

cadastrados no Certificado de Registro de Fretamento (CRF) na data da infração objeto da 

instauração do processo administrativo para aplicação das penalidades de que trata este artigo. 

§ 5º Com base no valor de referência de que tratam os §§ 1º e 3º, será calculado o valor final 

da multa, que poderá ser minorado ou majorado, mediante decisão fundamentada. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ ALEXANDRE N. RESENDE 

Diretor-Geral 
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ANEXO C - Resolução ANTT no 242, de 03 de julho de 2003  

 

Cria o Processo Administrativo Simplificado PAS, no âmbito da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT. 

 

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres -ANTT, no uso de suas 

atribuições regimentais, fundamentada nos termos do Relatório DG-007/2003, de 27 de maio 

de 2003, com o objetivo de agilizar e simplificar os procedimentos do Processo 

Administrativo que apura infrações cuja penalidade seja advertência ou multa, 

CONSIDERANDO as atribuições legais da ANTT quanto à fiscalização e à aplicação de 

penalidades, nos termos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com as alterações dadas pela 

Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001 e, ainda, os dispositivos da Lei nº 

9.784, de 29 de janeiro de 1999, e 

CONSIDERANDO a necessidade premente de se estabelecer procedimentos de apuração das 

infrações oriundas do transporte interestadual e internacional de passageiros, sem prejuízo de 

complementação relativa a cada Superintendência Organizacional, de acordo com as 

respectivas áreas finalísticas, RESOLVE 

Art. 1º Fica criado, no âmbito da ANTT, o Processo Administrativo Simplificado - PAS, com 

o objetivo de apurar, diretamente por esta Agência, o cometimento das infrações elencadas no 

Anexo a esta Resolução, nas quais deverão estar presentes, notoriamente, a autoria e a 

materialidade e que possam resultar na aplicação das penalidades de advertência ou multa. 

Parágrafo único. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações de natureza diversa, 

aplicar-se-á a penalidade correspondente a cada uma delas. 

Art. 2º O PAS terá início com a lavratura do Auto de Infração pelo técnico responsável, o qual 

será encaminhado à Gerência da Superintendência Organizacional competente para apuração 

da(s) respectiva(s) infração(ões), decisão e aplicação das penalidades cabíveis e conterá, 

conforme for o caso: 

I - o nome do infrator e do preposto da empresa, se houver; 

II - a identificação pormenorizada da outorga, caso exista; 

III - o local, a data e a hora da infração; 

IV - a infração cometida e o dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado; 

V - o valor da multa; 

VI - a assinatura do servidor autuante e sua matrícula, e 

VII - a Gerência da Superintendência Organizacional competente para apuração dos fatos. 

§ 1º A constatação da infração se dará por meio de flagrante ou mediante a identificação de 

irregularidades consignadas em documentos, os quais passarão a constituir provas. 

§ 2º O Auto de Infração será encaminhado à Gerência no prazo máximo de três dias. 



106 

 

Art. 3º O Auto de Infração, confeccionado em três vias, deverá conter, na 2ª via, o "ciente" do 

infrator ou do preposto da empresa infratora, presente no momento de sua lavratura. 

§ 1º Preenchido o Auto de Infração, o agente autuante fará a imediata entrega da 1ª via do 

documento ao infrator ou ao preposto da empresa infratora, ocasião em que este dará o 

"ciente" na 2ª via, considerando-se, neste ato, como notificado, devendo esta ser caminhada 

ao Gerente da Superintendência Organizacional competente. 

§ 2º Em caso de recusa do "ciente" ou do recebimento, ou quando o Auto for lavrado com 

base em documento que demonstre a irregularidade cometida e não estiver presente o infrator 

ou o preposto da empresa infratora, deverá ser observado o seguinte procedimento: 

a) o agente fará o registro das condições em que a autuação foi aplicada no espaço destinado a 

observação, do próprio Auto; 

b) a 1ª via será anexada à 2ª, formando um único documento; e 

c) o agente autuante encaminhará, então, tal documento ao Gerente competente, que remeterá 

"Comunicação de Autuação" ao infrator, com efeito de notificação, via postal com Aviso de 

Recebimento (AR). 

§ 3º A 3ª via do Auto de Infração será arquivada na respectiva Superintendência 

Organizacional. 

Art. 4º Notificado o infrator, este poderá apresentar defesa e juntar documentos, ao respectivo 

Gerente da Superintendência Organizacional competente, no prazo de trinta dias, contado a 

partir da "ciência" do Auto de Infração ou do recebimento da "Comunicação de Autuação". 

Art. 5º Em caso de apresentação de defesa, após o prazo estabelecido no art. 4º, o Gerente 

responsável pelo processo, considerando as razões e os documentos apresentados, decidirá 

pela aplicação ou não da penalidade. 

Art. 6º Decidindo pela aplicação de advertência ou multa, o Gerente expedirá "Notificação de 

Multa" ou "Comunicação de Advertência", nos termos pertinentes à(s) infração(ões) 

cometida(s), delas cabendo recurso. 

§ 1º No caso de aplicação de multa, o infrator terá o prazo de trinta dias, a partir da 

notificação, para pagá-la ou interpor o recurso. 

§ 2º No caso de aplicação de advertência, o infrator terá o prazo de trinta dias, a partir da 

notificação, para interpor recurso. 

§ 3º O recurso será dirigido ao Gerente, que deverá instruir o processo com os documentos e 

informações necessárias e o encaminhará ao Superintendente para decisão final. 

§ 4º Julgado improcedente o recurso, o infrator deverá efetuar o pagamento da multa, dentro 

do prazo de trinta dias, a contar do recebimento do respectivo aviso. 

§ 5º Julgado procedente o recurso, tanto quanto à aplicação de multa, quanto de advertência, o 

processo será arquivado. 

§ 6º A decisão final de que trata este artigo será comunicada formalmente ao interessado. 

Art. 7º As decisões deverão ser motivadas. 
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Art. 8º O pagamento da multa será efetuado por intermédio de cobrança bancária. 

Art. 9º Os Autos de Infração serão confeccionados de acordo com o modelo e demais 

especificações próprias de cada Superintendência Organizacional, após aprovação pela 

Diretoria. 

Art. 10. Os Superintendentes Organizacionais deverão apresentar relatório mensal, à 

Diretoria, contendo informações sobre as multas aplicadas, os recursos sob sua 

responsabilidade e os valores já recolhidos. 

Art. 11. O não pagamento da multa no prazo estabelecido implicará inscrição dos dados 

cadastrais do devedor no 

Cadastro formativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal -CADIN e na Dívida 

Ativa, na forma da lei. 

Art. 12. Esta Resolução não é aplicável aos processos administrativos decorrentes de 

infrações às normas do Código 

de Trânsito Brasileiro; aqueles que ensejam a aplicação de penalidades diversas da 

advertência e multa; aos relativos 

ao Vale-Pedágio obrigatório, de que trata a Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001; bem como 

àqueles decorrentes 

do exercício de competências delegadas aos órgãos conveniados. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 

JOSÉ ALEXANDRE N. RESENDE 

Diretor-Geral 

ANEXO 

I -INFRAÇÕES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE P ASSAGEIROS 

, OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS , 

REGULAMENTARES E CONTRATUAIS : 1) realizar transporte permissionado de 

passageiros, sem a emissão de bilhete 

de passagem, exceto no caso de criança de colo; 

2) emitir bilhete de passagem sem observância das especificações constantes de regulamento; 

3) reter via de bilhete de passagem, destinada ao passageiro; 

4) vender bilhete de passagem por intermédio de pessoa diversa da transportadora ou do 

agente credenciado; 

5) não observar o prazo mínimo estabelecido para início da venda de bilhete de passagem; 

6) não devolver a importância paga pelo usuário ou não revalidar o bilhete de passagem para 

outro dia e horário; 
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7) praticar a venda de bilhetes de passagem e emissão de passagens individuais, na prestação 

de serviço de transporte sob o regime de fretamento; 

8) não comunicar a interrupção do serviço pela impraticabilidade temporária do itinerário, na 

forma e prazo previstos; 

9) transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, salvo em 

caso de socorro; 

10) não afixar, em local visível, no veículo em serviço, o quadro de preços de passagens e/ou 

a relação dos números de telefone do órgão fiscalizador; 

11) trafegar com veículo em serviço, apresentando defeito em equipamento obrigatório, 

previsto no contrato ou nas normas regulamentares; 

12) trafegar com veículo em serviço, sem documento de porte obrigatório previsto no contrato 

ou em normas regulamentares; 

13) transportar pessoa não relacionada na lista de passageiros quando da prestação de serviço 

de transporte sob o regime de fretamento; 

14) utilizar terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem objeto de 

delegação, quando da prestação de serviço de transporte sob o regime de fretamento; 

15) não atender solicitação da ANTT para apresentação de documentos; 

16) retardar, injustificadamente, a prestação de transporte para os passageiros; 

17) comercializar seguro facultativo de acidentes pessoais; 

18) comercializar qualquer serviço, em conjunto com o bilhete de passagem, de forma que 

possa induzir a obrigatoriedade de sua sição; 

19) não fornecer comprovante do despacho da bagagem de passageiro; 

20) empreender viagem com veículo em condições inadequadas de higiene e/ou deixar de 

higienizar as instalações sanitárias, quando no início da viagem e nas saídas de pontos de 

parada ou de apoio; 

21) não adotar as medidas determinadas pela ANTT ou órgão conveniado, objetivando a 

identificação dos passageiros no embarque e o arquivamento dos documentos pertinentes; 

22) suprimir viagem a que esteja obrigado, sem prévia comunicação a ANTT; 

23) vender mais de um bilhete de passagem para uma mesma poltrona, na mesma viagem; 

24) trafegar com veículo em serviço, sem equipamento obrigatório previsto no contrato ou em 

normas regulamentares, bem como iniciar viagem com o equipamento defeituoso; 

25) empregar, nos pontos terminais e pontos de parada e de apoio, elementos de divulgação 

contendo informações que possam induzir o público em erro sobre as características dos 

serviços a seu cargo; 

26) utilizar pessoas ou prepostos, nos pontos terminais, pontos de seção e de parada, com a 

finalidade de angariar passageiros; 
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27) atrasar o pagamento do valor da indenização por dano ou extravio da bagagem; 

28) transportar bagagem fora dos locais próprios ou em condições diferentes das estabelecidas 

para tal fim; 

29) não observar a sistemática de controle técnico-operacional estabelecida para o transporte 

de encomenda; 

30) não observar os procedimentos relativos ao pessoal da transportadora; 

31) praticar atos de desobediência ou oposição à ação da fiscalização; 

32) transportar encomendas ou mercadorias que não sejam de propriedade ou não estejam sob 

a responsabilidade de passageiros, quando da prestação de serviço de transporte sob o regime 

de fretamento; 

33) não comunicar a ocorrência de acidente, de que resulte morte ou lesão corporal, mediante 

encaminhamento imediato, ao órgão fiscalizador, do boletim de ocorrência e dos dados 

oriundos do registrador gráfico ou equipamento similar, instalado no veículo acidentado; 

34) executar serviço com veículo cujas características não correspondam à tarifa cobrada; 

35) executar serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das 

estabelecidas no respectivo contrato; 

36) alterar, sem prévia comunicação a ANTT, o esquema operacional da linha; 

37) adulterar documentos de porte obrigatório; 

38) cobrar tarifa superior à estabelecida pela ANTT ou cobrar, a qualquer título, importância 

não prevista ou permitida; 

39) não providenciar, no caso de venda de mais de um bilhete de passagem, o transporte do 

passageiro preterido de acordo com as especificações constantes do bilhete de passagem; 

40) executar serviços de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros 

sem prévia autorização ou permissão; 

41) não contratar seguro de responsabilidade civil, de acordo com as normas regulamentares, 

ou empreender viagem com a respectiva apólice em situação irregular; 

42) interromper a prestação do serviço permissionado, sem autorização da ANTT, salvo caso 

fortuito ou de força maior; 

43) não observar os procedimentos de admissão, de controle de saúde e do regime de trabalho 

dos motoristas; 

44) ingerir, o motorista de veículo em serviço, bebida alcoólica ou substância tóxica; 

45) apresentar, o motorista de veículo em serviço, evidentes sinais de estar sob efeito de 

bebida alcoólica ou de substância tóxica; 

46) dirigir, o motorista, o veículo pondo em risco a segurança dos passageiros; 

47) recusar embarque ou desembarque de passageiros, nos pontos aprovados, sem motivo 

justificado; 
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48) utilizar-se, na direção do veículo, durante a prestação do serviço, de motorista sem 

vínculo empregatício; 

49) transportar produtos perigosos ou que comprometam a segurança do veículo, de seus 

ocupantes ou de terceiros; 

50) manter em serviço veículo cuja retirada de tráfego haja sido exigida; 

51) não prestar assistência aos passageiros e às tripulações, em caso de acidente ou de avaria 

mecânica; 

52) efetuar operação de carregamento ou descarregamento de encomendas em desacordo com 

as normas regulamentares; 

53) não dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros; e 

54) transportar encomendas fora dos locais próprios ou em condições diferentes das 

estabelecidas para tal fim. 

II -INFRAÇÕES DA ÁREA ECONÔMICO FINANCEIRA , NAS ATIVIDADES DE QUE 

TRATA O INCISO I : 1) realizar, sem prévia 

autorização da ANTT, operações financeiras com seus acionistas controladores diretos ou 

indiretos, ou com empresas em que tenham participação direta ou indireta, salvo aquelas 

atividades que estiverem associadas à prestação do serviço público, seu objeto social, ou 

projetos associados. 
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ANEXO D - Resolução ANTT nº. 442 de 17 de fevereiro de 2004 

 

Aprova o Regulamento disciplinando, no âmbito da ANTT, o processo administrativo para 

apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas que infrinjam a 

legislação de transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos editais de licitações, nos 

contratos de concessão, de permissão e de arrendamento e nos termos de outorga de 

autorização. 

 

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 , com as alterações 

introduzidas pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001 , e fundamentada 

nos termos do Relatório DG - 016/2004, de 16 de fevereiro de 2004, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Regulamento Anexo, disciplinando, no âmbito da Agência, o processo 

administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades em decorrência de 

condutas que infrinjam a legislação de transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos 

editais de licitação, nos contratos de concessão, de permissão e de arrendamento e nos termos 

de outorga de autorização. 

Art. 2º Determinar às Superintendências de Processos Organizacionais competentes que, no 

prazo de noventa dias, prorrogável em caso de justificada necessidade, mantenham 

entendimentos com os órgãos ou entidades que, em decorrência de convênio, tenham 

competência para proferir decisões de primeira instância, objetivando: 

I - estabelecer procedimentos uniformes para tramitação dos processos, especialmente no que 

se refere à fase recursal; e 

II - a apresentação, se for o caso, de propostas de alteração das normas pertinentes contidas no 

Regulamento anexo. 

Art. 3º Determinar, em consonância com o disposto no art. 1º do Protocolo Adicional sobre 

Infrações e Sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, apenso ao Decreto nº 

1.704, de 18 de novembro de 1995 , o envio desta Resolução e do Regulamento anexo aos 

órgãos competentes dos demais países signatários do referido Protocolo, para divulgação 

entre os transportadores internacionais autorizados. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 

Art. 5º Revogar as Resoluções nºs 152, de 16 de janeiro de 2003 , e 242, de 3 de julho de 

2003 , bem como as disposições dos Capítulos II , IV e V do Título V da Resolução nº 19, de 

23 de maio de 2002 ; dos Capítulos I , II e IV do Título I da Resolução nº 44, de 4 de julho de 

2002 , e dos Capítulos II , III , IV e V do Título II da Resolução nº 106, de 17 de outubro de 

2002 . 

JOSÉ ALEXANDRE N. RESENDE 

Diretor-Geral 

ANEXO 

REGULAMENTO TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 1º O processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades 

decorrentes de condutas que infrinjam a legislação de transportes terrestres e os deveres 

estabelecidos nos editais de licitações, nos contratos de concessão, de permissão e de 

arrendamento e nos termos de outorga de autorização rege-se pelas disposições das Leis nº 

9.784, de 29 de janeiro de 1999 , e nº 10.233, de 5 de junho de 2001 , pelas regras deste 

Regulamento e demais normas legais pertinentes. 

§ 1º O processo administrativo a que se refere este artigo desenvolve-se, essencialmente, em 

três fases: instauração, instrução e decisão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 2º Na condução dos processos administrativos de que trata este Regulamento a ANTT 

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência ( Lei nº 9.784/99, art. 2º ) e observará os seguintes critérios: (Redação 

dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com 

efeitos dez dias após a publicação) 

I - atendimento a fins de interesse geral, vedadas a renúncia total ou parcial de poderes ou 

competências, salvo autorização legal, e a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

II - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 

III - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 

IV - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 

e respeito aos direitos dos administrados; 

V - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; 

e 

VI - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim 

público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

§ 3º O administrado tem, perante a ANTT, os seguintes direitos e deveres fundamentais ( Lei 

nº 9.784/99, arts. 3º e 4º ): 

I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de 

seus direitos e o cumprimento de suas obrigações; 

II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de 

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as 

decisões proferidas; 

III - formular alegações e apresentar documentos, os quais serão objeto de consideração pelo 

órgão competente; 

IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a 

representação, por força de lei; 

V - expor os fatos conforme a verdade; 

VI - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 

VII - não agir de modo temerário; e 
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VIII - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos 

fatos. 

§ 4º Os processos administrativos de que trata este Regulamento serão conduzidos sob sigilo 

até a decisão final ( Lei nº 10.233/2001, art. 78-B ). (Redação dada ao parágrafo pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

§ 5º A representação a que se referem os arts. 11, 19, 20, 66, 67, 71 e 82 deste Regulamento 

terá sempre tratamento sigiloso, ainda que venha a ser arquivada, nos termos do art. 20, §§ 2º 

e 3º. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 2º A autoridade que tiver ciência de infrações legais ou contratuais, ou de indícios de sua 

prática, é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante instauração de 

procedimento de averiguações preliminares ou de processo administrativo, assegurados, nesta 

hipótese, o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único. Para efeitos do que dispõe este artigo, considera-se autoridade, além dos 

Diretores, os servidores que exerçam cargos de chefia ou funções comissionadas com 

atribuições iguais ou equivalentes às de direção e assessoramento superiores e respectivos 

substitutos. 

Art. 3º Qualquer servidor da ANTT que, em razão do cargo ou da função exercida, tiver 

conhecimento de infração legal ou contratual, ou indícios de sua prática, deve levá-la 

imediatamente ao conhecimento da autoridade para adoção das providências cabíveis. 

Art. 4º A Diretoria da ANTT, observadas as normas do Regimento Interno e da Estrutura 

Organizacional, poderá delegar a um ou mais Diretores a competência para a instauração e o 

julgamento de processos administrativos objetivando a apuração de infrações de natureza 

grave, quais sejam aquelas assim qualificadas por lei ou pelo regulamento disciplinador das 

penalidades aplicáveis pela Agência. 

Art. 5º Os Superintendentes de Processos Organizacionais e os Gerentes designados serão os 

responsáveis, em suas esferas de competência, pela instauração e decisão dos procedimentos e 

dos processos administrativos que objetivem a apuração de infrações puníveis com as 

penalidades de advertência e de multa. 

Parágrafo único. Quando o órgão ou a autoridade responsável pela instauração e instrução do 

processo não for competente para proferir a decisão final, elaborará relatório circunstanciado 

e formulará proposta de decisão, encaminhando os autos à autoridade superior competente 

para adoção das providências cabíveis ( Lei nº 9.784/99, art. 47 ). 

Art. 6º As autoridades ou os servidores que se considerarem impedidos ou suspeitos para 

atuar nos processos de que trata este Regulamento, deverão abster-se de praticar qualquer ato 

processual e comunicar o fato a quem de direito, justificadamente, sob pena de caracterização 

de falta grave, para efeitos disciplinares ( Lei nº 9.784/99, art. 19 ). 

§ 1º Está impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade que ( Lei 

nº 9.784/99, art. 18 , c/c Lei nº 5.869, de 11.01.1973, art. 134, IV ): 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se 

tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro 

grau; ou 
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III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado, seu cônjuge ou 

companheiro, ou qualquer parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 

segundo grau. 

§ 2º Pode ser argüida a suspeição de servidor ou autoridade que tenha amizade íntima ou 

inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, 

companheiros, parentes e afins até o terceiro grau ( Lei nº 9.784/99, art. 20 ). 

Art. 7º Qualquer interessado poderá, antes de proferida a decisão final, argüir, 

justificadamente, a ocorrência de impedimentos ou de suspeição das autoridades ou dos 

servidores incumbidos de atuar nos processos de que trata este Regulamento. 

§ 1º Da decisão relativa à argüição de impedimento ou de suspeição caberá recurso, no prazo 

de dez dias, contados da data do recebimento da respectiva intimação, dirigido: 

I - à autoridade responsável pela instauração do processo, em se tratando de membro de 

comissão processante; 

II - aos Superintendentes de Processos Organizacionais competentes, nos processos de que 

tratam os Capítulos VI, VII, VIII e IX deste Regulamento; ou 

III - à Diretoria da ANTT, em se tratando da autoridade responsável pela instauração do 

processo, inclusive o Diretor ou Diretores a que se refere o art. 4º deste Regulamento. 

§ 2º O agente contra o qual se argüir impedimento ou suspeição deverá se manifestar, 

previamente, no prazo de cinco dias. 

§ 3º Ouvido o agente, o recurso será julgado no prazo de cinco dias úteis, contados da data do 

seu recebimento pela autoridade julgadora ou pela Diretoria, prorrogável por igual período, 

mediante decisão devidamente justificada. 

§ 4º Os recursos de que tratam os §§ 1º e 3º não terão efeito suspensivo, mas a autoridade ou o 

órgão competente para julgá-los poderá, por cautela, sustar, até o julgamento, a prática de 

qualquer ato pelo agente contra o qual se argüir impedimento ou suspeição. 

Art. 8º O processo administrativo será organizado com todas as folhas, exceto capa e 

contracapa, rubricadas e numeradas seguidamente, e todos os despachos e documentos em 

ordem cronológica de sua elaboração ou juntada. 

Parágrafo único. Cabe à autoridade ou ao servidor que proferir despachos ou efetuar a juntada 

de documentos adotar as providências de que trata este artigo. 

Art. 9º Ocorrendo pluralidade de infrações, cometidas por um mesmo infrator, a ANTT 

poderá, a seu exclusivo critério, instaurar um ou vários processos distintos, considerando, 

dentre outros fatores, a natureza das ocorrências e as penalidades cabíveis. 

Art. 10. Comprovada a prática de duas ou mais infrações de natureza diversa, serão aplicadas, 

cumulativamente, as penalidades correspondentes a cada uma delas ( Decreto nº 1.832, de 4 

de março de 1996, art. 60 ; Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998, art. 80 ). 

TÍTULO II 

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CAPÍTULO I 

DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES E DAS MEDIDAS CAUTELARES E 

PREVENTIVAS Seção I 

Dos Procedimentos Preliminares 

Art. 11. As Superintendências de Processos Organizacionais competentes, de ofício ou à vista 

de representação, poderão efetuar averiguações preliminares, quando os indícios da prática de 
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infração não forem suficientes para a instauração de processo administrativo. (NR) (Redação 

dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

Parágrafo único. As averiguações preliminares poderão ser realizadas sob sigilo, no interesse 

das investigações. 

Art. 12. No curso do procedimento de averiguações preliminares, as Superintendências 

poderão: (NR) (Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

I - requisitar das empresas envolvidas, de seus administradores e acionistas, do autor de 

representação ou de terceiros interessados informações, esclarecimentos e documentos; 

II - requerer a outros órgãos e entidades públicas informações, esclarecimentos e documentos; 

III - realizar inspeções e diligências; 

IV - adotar medidas cautelares e preventivas; 

V - suspender o procedimento de averiguações, determinando a instauração de processo 

administrativo; e 

VI - adotar quaisquer outras providências, administrativas ou judiciais, que considerar 

necessárias. 

Art. 13. O procedimento de averiguações preliminares será concluído em até trinta dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, em caso de justificada necessidade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando as diligências devam ser 

realizadas por outros órgãos ou entidades, em virtude de convênio. 

Art. 14. Concluído o procedimento, a autoridade competente poderá determinar: 

I - o seu arquivamento, se inexistente infração, comunicando o fato à Diretoria da ANTT; ou 

II - a instauração de processo administrativo. 

Seção II 

Das Medidas Cautelares e Preventivas 

Art. 15. Atuando em caráter preventivo e orientador, a ANTT, por intermédio das 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes, poderá, antes da instauração de 

procedimento de averiguações preliminares ou de processo administrativo, ou durante seu 

curso: (NR) (Redação dada pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

I - no caso de ocorrências não consideradas de natureza grave, alertar os infratores quanto às 

faltas ou irregularidades verificadas, assinando prazo para que sejam sanadas; 

II - determinar a imediata cessação de prática irregular ou de infração, ordenando, quando 

possível, a reversão à situação anterior; 

III - determinar a adoção de medidas administrativas que objetivem o cumprimento das 

disposições legais, regulamentares, contratuais ou de editais de licitações. 

§ 1º Em caso de urgência ou de risco iminente a autoridade competente poderá, 

motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado ( 

Lei nº 9.784/99, art. 45 ; Lei nº 10.233/2001, art. 78-C ). (Redação dada ao parágrafo pela 
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Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

§ 2º A correção de falta ou irregularidade não impede a instauração do processo 

administrativo, nem é causa de extinção de punibilidade. 

§ 3º Desde que o fato não constitua crime e não haja lesão ao interesse público nem prejuízo 

para terceiros ou para a coletividade, a autoridade competente poderá, a seu exclusivo critério, 

fixar prazo para o cumprimento das determinações de que tratam os incisos II e III deste 

artigo. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 16. Com a finalidade de corrigir pendências, irregularidades ou infrações, a ANTT, por 

intermédio da Superintendência competente, poderá, antes ou depois da instauração de 

processo administrativo, convocar os administradores e os acionistas controladores das 

empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas para prestação de esclarecimentos 

e, se for o caso, celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC). 

Parágrafo único. (Revogado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 17. O TAC conterá: 

I - data, assinatura e identificação completa das partes; 

II - especificação da pendência, irregularidade ou infração e da fundamentação legal, 

regulamentar ou contratual pertinente; e 

III - o prazo e os termos ajustados para a correção da pendência, irregularidade ou infração. 

§ 1º O prazo a que se refere o inc. III será estabelecido pelo Superintendente competente, 

considerando as particularidades do caso, podendo ser prorrogado por decisão da Diretoria da 

ANTT. 

§ 2º No transcurso do prazo fixado, o processo administrativo, se instaurado, ficará suspenso. 

Art. 18. Decorrido o prazo estipulado no TAC, a autoridade competente verificará a execução 

do compromisso assumido pela empresa concessionária, permissionária ou autorizada, 

atestando o seu cumprimento, ou não, mediante relatório específico. (Redação dada ao caput 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

§ 1º Comprovado o cumprimento do compromisso, o processo, se instaurado, será arquivado, 

sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis. 

§ 2º Verificado o não cumprimento do compromisso, serão adotadas as providências 

necessárias à instauração do processo administrativo para apuração das responsabilidades e 

aplicação das penalidades cabíveis ou ao seu prosseguimento, se anteriormente instaurado. 

(NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO Seção I 

Da Instauração do Processo 

Art. 19. O processo administrativo ordinário será instaurado de ofício ou em decorrência de 

representação de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica ( Lei nº 9.784/99, art. 5º ). 
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(Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com 

efeitos dez dias após a publicação) 

§ 1º O processo instaurado de ofício será iniciado: 

I - mediante lavratura de auto de infração, nos casos de flagrante ou de procedimento de 

fiscalização; ou 

II - mediante "Notificação de Infração" (Anexo I) quando a infração for constatada no curso 

de qualquer outro ato ou procedimento administrativo, dispensada a lavratura de auto de 

infração. 

§ 2º O processo instaurado em decorrência de representação será iniciado mediante 

notificação do infrator (Anexo II), acompanhada de cópia daquele documento, dispensada a 

lavratura de auto de infração. 

§ 3º As notificações de que tratam os §§ 1º, inciso II, e 2º, serão feitas nos termos do art. 24, § 

5º, deste Regulamento, ou mediante ciência nos autos, devendo indicar: 

I - os fatos constitutivos das infrações; 

II - os dispositivos legais, regulamentares ou contratuais infringidos e as penalidades 

previstas; 

III - o prazo para apresentação de defesa. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 20. A representação deverá ser formulada por escrito, podendo ser dirigida à Diretoria da 

ANTT, à sua Ouvidoria ou à Superintendência de Processos Organizacionais competente, e 

conterá, obrigatoriamente: 

I - a autoridade a que se dirige; 

II - a identificação, o endereço (residencial ou comercial) ou local para recebimento de 

comunicações, a data e a assinatura do requerente ou de seu representante legal; e 

III - a exposição dos fatos e, se possível, a indicação dos infratores. 

§ 1º O erro quanto ao destinatário do requerimento não prejudicará o seu exame, 

providenciando-se seu encaminhamento à autoridade competente. 

§ 2º A representação formulada com inobservância dos requisitos estabelecidos nos incisos II 

e III deste artigo será sumariamente arquivada. 

§ 3º Quando da narração dos fatos ficar evidenciada a não configuração de qualquer 

irregularidade, infração ou ilícito, a representação será arquivada, por falta de objeto. 

§ 4º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º, da decisão de arquivamento não caberá 

recurso. 

§ 5º A decisão de arquivamento, nos casos mencionados nos §§ 2º e 3º, será comunicada pela 

autoridade competente à Diretoria da ANTT e ao requerente, quando identificado. 

§ 6º Sem prejuízo do disposto no § 2º, a autoridade competente, à vista de representação que 

evidencie indícios da prática de infração, poderá promover fiscalização ou determinar a 

instauração de procedimento de averiguações preliminares. 

Seção II 

Do auto de infração 
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Art. 21. O auto de infração será lavrado no momento em que verificada a prática de infração, 

seja em flagrante seja no curso de procedimento de fiscalização. (Redação dada ao caput pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

§ 1º Salvo motivo de força maior, devidamente justificado, nos casos de flagrante e de 

fiscalização, o auto de infração será lavrado no local em que verificada a falta, ainda que o 

infrator não seja estabelecido ou domiciliado no local. 

§ 2º A autuação será feita, sempre que possível, na pessoa do infrator; em se tratando de 

pessoa jurídica, a autuação far-se-á na pessoa de seus diretores ou, se ausentes, na pessoa de 

preposto ou representante legal. 

§ 3º Lavrado o auto, seja em decorrência de inspeção, seja com base em documento que 

comprove a infração, não estando presente preposto ou representante da empresa, tais 

circunstâncias serão consignadas no próprio auto (no campo "Observações") ou em 

documento a ele anexado. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 4º Verificada a prática de duas ou mais infrações, poderão ser lavrados tantos autos quantas 

forem aquelas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 5º Sem prejuízo do disposto no § 4º, quando, após a lavratura do auto de infração, verificar-

se a ocorrência de outra falta relacionada com a inicial, poderá ser lavrado termo 

complementar daquele, abrindo-se novo prazo para defesa. (NR) (Parágrafo acrescentado pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 22. O auto de infração, que observará os modelos aprovados pelas Superintendências de 

Processos Organizacionais competentes, será numerado e lavrado com observância da 

seqüência numérica do talonário. (Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 1º Uma vez lavrado, o auto de infração não poderá ser inutilizado nem ter sustada sua 

tramitação, devendo o autuante remetê-lo à autoridade competente, ainda que haja incorrido 

em erro ou engano no preenchimento, hipótese em que prestará as informações necessárias à 

sua correção ( Decreto nº 2.521/98, art. 87, § 3º ). 

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º, as informações serão prestadas por escrito, no próprio 

auto de infração (no campo "Observações") ou em documento anexo. 

§ 3º Nos casos em que não for possível a correção, o auto de infração será invalidado pela 

autoridade competente, à luz de justificativa do autuante. (NR) (Parágrafo acrescentado pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 23. O auto de infração conterá, conforme o caso: 

I - identificação da empresa ou pessoa física infratora; 

II - identificação da outorga, se existente; 

III - identificação da linha, o nº de ordem e a placa do veículo, em se tratando de empresa de 

transporte rodoviário; 

IV - relato circunstanciado da infração cometida; 
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V - dispositivo legal, regulamentar, de edital de licitação ou contratual infringido e a(s) 

penalidade(s) prevista(s); 

VI - ordem de cessação da prática irregular, se for o caso; 

VII - prazo para apresentação de defesa; 

VIII - local, data e hora da infração; e 

IX - identificação do autuante e assinaturas deste e do(s) autuado(s). 

§ 1º Eventual omissão ou incorreção na capitulação legal, regulamentar ou contratual, 

mencionada no inciso V, não invalida o auto de infração, desde que os fatos estejam relatados 

circunstanciadamente, descrevendo com clareza a conduta punível. 

§ 2º O servidor que lavrar o auto de infração deve, quando possível, requisitar os documentos 

comprobatórios da ocorrência, lavrando o respectivo termo de retenção. 

Art. 24. O auto de infração será lavrado em três vias de igual teor. 

§ 1º A primeira via do auto de infração será entregue ao infrator ou ao preposto ou 

representante da empresa; a segunda via, a ser juntada aos autos do processo, servirá como 

recibo, devendo o infrator ou o preposto ou representante da empresa nela apor seu "ciente"; a 

terceira via será arquivada na ANTT. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 

847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 2º A aposição do "ciente" equivale, para todos os fins, à notificação do infrator ou do 

preposto ou representante da empresa. 

§ 3º Em caso de recusa de aposição do "ciente" ou na hipótese de impossibilidade de sua 

obtenção, o agente autuante registrará no auto de infração tais circunstâncias. 

§ 4º Nas hipóteses de que trata o § 3º, a autoridade competente enviará ao infrator ou ao 

representante legal da empresa "Notificação de Autuação" ou, mediante correspondência 

registrada, com aviso de recebimento (AR), a primeira via do auto de infração, ou cópia 

autenticada por servidor autorizado. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 

847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 5º A "Notificação de Autuação", que observará os modelos aprovados pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes, poderá ser efetuada: (Redação 

dada ao caput do parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

I - pessoalmente, por intermédio de servidor da ANTT, mediante recibo do destinatário ou de 

seu representante legal na segunda via do documento; 

II - mediante correspondência registrada, com aviso de recebimento ("AR"), contendo 

indicação expressa de que se destina a notificar o destinatário; 

III - por qualquer outro meio, inclusive eletrônico, que assegure a certeza da ciência do 

infrator; ou 

IV - por edital, quando desconhecido ou incerto o lugar em que se encontrar o infrator, 

circunstância que será certificada nos autos. (Redação dada ao inciso pela Resolução ANTT 

nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 6º O edital de notificação a que se refere o inciso IV do § 5º será divulgado pela ANTT em 

sua página na Internet e publicado uma vez no Diário Oficial da União. (Redação dada ao 
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parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez 

dias após a publicação) 

§ 7º Tendo em conta a gravidade da infração, as peculiaridades locais, a situação pessoal do 

infrator e outras circunstâncias específicas, a autoridade ou a comissão processante poderá, a 

seu critério, determinar a publicação do edital a que se refere o § 6º em jornal de grande 

circulação no local onde estabelecido ou domiciliado o infrator, ou, se desconhecido, no local 

em que praticada a infração. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 8º Serão juntados aos autos, conforme o caso, cópia da "Notificação de Autuação", o recibo 

do destinatário (§ 5º, I), o aviso de recebimento (§ 5º, II), o documento que comprove 

inequivocamente a ciência (§ 5º, III), ou um exemplar das publicações mencionadas nos §§ 6º 

e 7º. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 9º (Suprimido pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

Seção III 

Da Comissão Processante 

Art. 25. O processo administrativo ordinário, para apuração de infrações de natureza grave, 

puníveis com as penas de suspensão, cassação, declaração de inidoneidade ou caducidade, 

será conduzido por comissão composta de três membros (Presidente, Relator e Secretário), 

designados pela autoridade instauradora, mediante portaria divulgada na página da ANTT na 

Internet. (NR) (Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 1º As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado e serão registradas em 

atas que deverão relatar os fatos ocorridos e as deliberações adotadas. 

§ 2º Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando 

seus membros dispensados de suas funções normais até a entrega do relatório final. 

Art. 26. Salvo caso de força maior, devidamente demonstrada, a comissão processante 

instalar-se-á e iniciará seus trabalhos em até cinco dias úteis após a divulgação de que trata o 

art. 25. 

Art. 27. O processo administrativo ordinário deverá ser concluído em até cento e vinte dias, 

contados a partir da data do ato de que trata o art. 25, admitida prorrogação por igual período, 

em caso de justificada necessidade, mediante despacho da autoridade competente. (NR) 

(Redação dada ao artigo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

CAPÍTULO III 

DA INSTRUÇÃO  

Seção I 

Da Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais 

 

Art. 28. As atividades de instrução serão realizadas de ofício ou mediante determinação da 

autoridade ou da comissão processante, sem prejuízo do direito dos interessados de propor 

atuações probatórias ( Lei nº 9.784/99, art. 29 ). 
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Parágrafo único. Durante a fase instrutória a comissão processante adotará todas as 

providências que entender necessárias para a elucidação dos fatos, podendo tomar 

depoimentos, realizar acareações, investigações e diligências e recorrer a técnicos e peritos. 

Art. 29. Os atos e termos processuais não dependem de forma especial, salvo quando a lei 

expressamente a exigir ( Lei nº 9.784/99, art. 22 ). 

§ 1º Os atos do processo deverão ser produzidos por escrito e conterão somente o 

indispensável à sua finalidade, devendo consignar, obrigatoriamente, a data e o local de sua 

realização, bem como a identificação e a assinatura do servidor ou da autoridade responsável ( 

Lei nº 9.784/99, art. 22, § 1º ). 

§ 2º O reconhecimento de firma somente será exigido quando previsto em lei ou quando 

houver dúvida quanto à sua autenticidade ( Lei nº 9.784/99, art. 22, § 2º ). 

§ 3º Os documentos apresentados em cópias poderão ser autenticados pela autoridade ou pela 

comissão processante, à vista dos originais ( Lei nº 9.784/99, art. 22, § 3º ). 

Art. 30. Os atos processuais serão realizados na sede da ANTT, em dias úteis, no horário 

normal de seu funcionamento ( Lei nº 9.784/99, art. 23 ). 

§ 1º No interesse da Administração ou havendo manifesta conveniência do interessado, 

deduzida em requerimento escrito e fundamentado, determinados atos poderão ser realizados 

em outros locais, inclusive junto às Unidades Regionais da ANTT, dando-se ciência do fato a 

todos os interessados ( Lei nº 9.784/99, art. 25 ). 

§ 2º Deverão ser concluídos depois do horário normal de expediente os atos já iniciados, cujo 

adiamento possa prejudicar o curso regular do procedimento ou causar prejuízo ao(s) 

interessado(s) ou à Administração ( Lei nº 9.784/99, art. 23, parágrafo único ). 

Art. 31. A autoridade ou a comissão processante deverá intimar o interessado para ciência de 

decisões, a efetivação de diligências, os atos a que deva comparecer e para outros atos de seu 

interesse ( Lei nº 9.784/99, arts. 26 , 28 e 41 ). 

Parágrafo único. As intimações de que trata este artigo, para a realização de diligências, o 

comparecimento ou a prática de atos pelo interessado, serão feitas com antecedência mínima 

de três dias úteis ( Lei nº 9.784/99, arts. 26, § 2º , e 41 ). 

Art. 32. Inexistindo disposição legal ou regulamentar específica, o prazo para a realização de 

quaisquer atos processuais, inclusive aqueles a cargo do(s) interessado(s), será de cinco dias, 

salvo motivo de força maior, devidamente justificado ( Lei nº 9.784/99, art. 24 ). 

§ 1º Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se 

suspendem, admitindo-se, no entanto, prorrogação, por igual período, em caso de comprovada 

necessidade ( Lei nº 9.784/99, art. 67 ). 

§ 2º Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato, ressalvada a impossibilidade de 

sua realização por motivo de força maior. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT 

nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 3º Entende-se por força maior o fato imprevisto e inevitável, alheio à vontade da parte e 

para o qual não tenha de qualquer forma concorrido, que impeça de modo absoluto a prática 

do ato, ainda que por intermédio de representante ou mandatário. (Redação dada ao parágrafo 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 
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§ 4º Comprovada pelo(s) interessado(s) a ocorrência de força maior, a comissão processante 

assinará prazo para a prática do ato, não superior ao dobro daquele fixado no caput deste 

artigo. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 33. Salvo disposição em contrário, os prazos são contínuos, excluindo-se, na sua 

contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento ( Lei nº 9.784/99, art. 66, caput ). 

§ 1º Os prazos iniciam-se e vencem em dias de expediente normal na ANTT. 

§ 2º O prazo será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o 

vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário 

normal ( Lei nº 9.784/99, art. 66, § 1º ). 

§ 3º O término de prazo será certificado nos autos, mediante termo específico (Anexo III). 

(NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 34. Os prazos somente poderão ser renovados ou prorrogados nos casos previstos neste 

Regulamento. 

Parágrafo único. Os prazos renovados ou prorrogados serão contados a partir do recebimento 

da respectiva intimação pelo interessado. 

Seção II 

Da Intimação 

 

Art. 35. A intimação (Anexo IV) será feita na(s) pessoa(s) do(s) interessado(s), do 

representante legal ou de mandatário com poderes expressos. (NR) (Redação dada ao caput 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

§ 1º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o 

comparecimento do interessado supre sua falta ou irregularidade ( Lei nº 9.784/99, art. 26, § 

5º ). 

§ 2º O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos nem 

a renúncia a direito pelo interessado ( Lei nº 9.784/99, art. 27 ). 

Art. 36. A intimação poderá ser efetuada: 

I - mediante ciência nos autos; 

II - pessoalmente, por intermédio de servidor da ANTT; 

III - mediante correspondência registrada, com aviso de recebimento ("AR"), contendo 

indicação expressa de que se destina a intimar o destinatário; ou 

IV - por qualquer outro meio, inclusive eletrônico, que assegure a certeza da ciência do 

interessado ( Lei nº 9.784/99, art. 26, § 3º ). 

Parágrafo único. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio 

indefinido, a intimação será efetuada mediante divulgação pela ANTT em sua página na 

Internet e por meio de publicação no Diário Oficial da União ( Lei nº 9.784/99, art. 26, § 4º ). 

Art. 37. A intimação conterá ( Lei nº 9.784/99, art. 26, § 1º ): 
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I - identificação do intimado e indicação do servidor ou da autoridade responsável pela 

providência; 

II - finalidade da intimação; 

III - data, hora e local para realização de diligência, comparecimento do intimado ou prática 

de ato; 

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar; 

V - informação sobre a continuidade do processo, independentemente do comparecimento do 

intimado; e 

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 

Art. 38. Considera-se feita a intimação: 

I - na data da ciência do intimado: 

a) declarada nos autos (art. 36, I); 

b) comprovada pelo recibo firmado por ele, pelo seu representante legal, por mandatário com 

poderes expressos ou por preposto da empresa, na segunda via do instrumento (art. 36, II) ou 

no aviso de recebimento (art. 36, III); ou 

c) inequivocamente comprovada, nas hipóteses de que trata o art. 36, IV; 

II - na data da entrega, certificada pelo servidor da ANTT ou dos Correios encarregado de 

efetuá-la, em caso de recusa de recebimento; 

III - na data da publicação no Diário Oficial da União, na hipótese de que trata o parágrafo 

único do art. 36. (NR) (Inciso acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Seção III 

Da Defesa 

Art. 39. Efetuada a notificação (art. 24, §§ 2º, 4º, 5º e 6º) começa a fluir o prazo para defesa, a 

ser apresentada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e firmada 

pelo indiciado, por seu representante legal ou por mandatário com poderes expressos. 

§ 1º Em caso de necessidade, a defesa poderá ser firmada por mandatário sem a apresentação 

do instrumento de mandato, com o compromisso de que este será apresentado no prazo 

improrrogável de quinze dias. 

§ 2º Na hipótese a que se refere o § 1º, o mandato deverá conter poderes de ratificação do(s) 

ato(s) praticado(s). 

§ 3º Decorrido o prazo sem que o instrumento de mandato seja apresentado, a defesa será 

considerada inexistente e desentranhada, mediante termo específico. 

Art. 40. Ressalvada disposição legal específica, o prazo para defesa será de trinta dias, 

improrrogável, salvo motivo de força maior (art. 32, § 3º), devidamente comprovado. 

(Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com 

efeitos dez dias após a publicação) 

§ 1º A não apresentação de defesa será certificada nos autos, mediante termo específico 

(Anexo V), prosseguindo o processo com a prática dos atos processuais subseqüentes. (NR) 
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(Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 2º O indiciado poderá, a qualquer tempo, ingressar nos autos, prosseguindo o processo na 

fase em que se encontra, sem reabertura dos prazos já decorridos. 

Art. 41. Na fluência do prazo para oferecimento da defesa, será facultada a vista do processo 

aos interessados, representantes legais ou mandatários com poderes expressos, durante o 

expediente normal da ANTT, no local indicado pela comissão processante ou designado na 

notificação ou no auto de infração, lavrando-se termo específico (Anexo VI). (Redação dada 

ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez 

dias após a publicação) 

§ 1º O pedido de retirada dos autos para exame, mediante requerimento de advogado 

devidamente constituído, poderá, com a concordância do requerente, ser substituído, quando 

possível, pelo fornecimento de cópia integral dos autos. 

§ 2º Se atendido o requerimento de retirada dos autos: 

I - lavrar-se-á termo específico (Anexo VII) que ficará em poder da comissão processante até 

sua devolução; (NR) (Redação dada ao inciso pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

II - se possível, far-se-á cópia integral do processo, formando-se autos suplementares que 

permanecerão em poder da comissão processante. 

III - o prazo para devolução será de cinco dias. 

§ 3º Os autos não poderão ser retirados quando ocorrerem, isolada ou conjuntamente, as 

seguintes situações: 

I - existência de dois ou mais indiciados com procuradores diversos e prazos comuns de 

defesa; 

II - existência nos autos de documentos originais de difícil restauração ou ocorrência de 

circunstância relevante que justifique a sua permanência na ANTT, reconhecida pela 

autoridade em despacho motivado, proferido de ofício ou a requerimento de interessado. 

§ 4º A vista e a retirada dos autos serão concedidas pela comissão processante, observadas as 

normas das Resoluções nºs 55 e 56, de 8 de agosto de 2002 , que sejam compatíveis com as 

regras deste Regulamento. 

Seção IV 

Das Provas 

Art. 42. Cabe ao interessado a prova dos fatos que alegar, sem prejuízo do dever atribuído ao 

órgão competente para a instrução ( Lei nº 9.784/99, art. 36 ). 

§ 1º As provas deverão ser produzidas no prazo para defesa e apresentadas junto com esta. 

§ 2º Em caso de necessidade, devidamente justificada, o interessado poderá requerer prazo 

adicional para a produção de provas, não excedente ao prazo para apresentação da defesa. 

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º, o interessado poderá, na fase instrutória e antes 

da decisão, aduzir alegações, apresentar documentos, e, às suas expensas (art. 47, § 1º), 

requerer diligências e perícias, sem que, no entanto, sejam abertos novos prazos, salvo para 

realização de diligências. 
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§ 4º Serão recusados, mediante despacho fundamentado, os requerimentos que impliquem 

obtenção de provas ilícitas ou sejam considerados impertinentes, desnecessários ou 

protelatórios ( Lei nº 9.784/99, art. 38, § 2º ). 

Art. 43. Ultrapassada a fase de defesa, se novos elementos de prova vierem aos autos, será 

assegurado ao(s) interessado(s) abertura de prazo para manifestação. 

Seção V 

Do Depoimento Pessoal e da Acareação 

Art. 44. Durante a instrução a comissão processante poderá determinar o depoimento pessoal 

do(s) indiciado(s), de administradores, representantes legais, mandatários e prepostos das 

empresas, testemunhas e terceiros interessados. 

§ 1º Havendo mais de um indiciado, os depoimentos serão tomados separadamente, podendo 

a comissão proceder à acareação entre eles. 

§ 2º No depoimento os depoentes poderão fazer-se acompanhar por advogado, devidamente 

constituído, sendo-lhe vedado interferir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e nas 

respostas; o advogado poderá, no entanto, solicitar a reinquirição dos depoentes, formulando 

perguntas por intermédio do Presidente da Comissão. 

§ 3º Qualquer dos membros da comissão poderá formular perguntas, por intermédio do 

Presidente. 

§ 4º As perguntas formuladas e as respostas dos interrogados serão registradas em termo 

específico (Anexo VIII), cabendo ao Presidente ditar as respostas, reproduzindo tão fielmente 

quanto possível as palavras dos depoentes. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 5º Terminado o depoimento, o termo a que se refere o § 4º será lido e, se achado conforme, 

rubricado e assinado por todos os presentes à sessão. 

§ 6º É facultado ao depoente: 

I - solicitar, durante a leitura do termo, que sejam efetuadas retificações; 

II - requerer, ao final da sessão, cópia do termo. 

Art. 45. Aplicam-se à acareação os procedimentos previstos nos §§ 2º a 6º do art. 44. 

Seção VI 

Das Diligências e Perícias 

Art. 46. O Presidente da comissão processante determinará, em despacho fundamentado, as 

diligências a serem realizadas, cujos desenvolvimento e resultados serão reduzidos a termo 

nos autos. 

Art. 47. O Presidente da comissão processante poderá, de ofício ou a requerimento de 

interessado, requerer à autoridade instauradora a realização de perícia ou a assistência técnica, 

indicando as respectivas matérias, formulando, previamente, os quesitos que devam ser 

respondidos e assinando prazo para conclusão dos trabalhos. 

§ 1º As diligências e perícias requeridas pelos interessados serão por eles custeadas, cabendo 

à comissão processante fixar prazo para a sua realização. 

§ 2º Os interessados poderão indicar assistente técnico para acompanhar a perícia. 
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§ 3º Os resultados da perícia e da assessoria técnica serão apresentados em laudo ou relatório 

que será anexado ao processo, abrindo-se prazo razoável para conhecimento e exame pelos 

interessados. 

§ 4º O pedido de prova pericial será indeferido pelo Presidente da comissão processante 

quando: 

I - a comprovação do(s) fato(s) puder ser feita por outros meios ou independer de 

conhecimento especial de perito; 

II - considerado desnecessário, impertinente ou meramente protelatório. 

Seção VII 

Das Nulidades 

Art. 48. A nulidade de qualquer ato processual só prejudica os posteriores que dele 

diretamente dependam ou decorram. 

Parágrafo único. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 

comissão processante ou pela autoridade competente, em decisão que evidencie não 

acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros ( Lei nº 9.784/99, art. 55 ). 

Art. 49. Ao declarar qualquer nulidade, a autoridade competente para o julgamento 

especificará os atos alcançados e determinará as providências necessárias. 

Parágrafo único. Verificada, no entanto, a existência de vicio insanável, poderá ser declarada 

a nulidade parcial ou total do processo, ordenando-se, no último caso, a instauração de novo 

processo e a constituição de outra comissão processante. (NR) (Redação dada ao parágrafo 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 50. Não será declarada a nulidade: 

I - se dela não resultar prejuízo para a Administração ou para a defesa; 

II - se não influir na apuração dos fatos ou na decisão; ou 

III - argüida por quem lhe deu causa ou para ela concorreu. 

Seção VIII 

Do Encerramento da Instrução 

Art. 51. Encerrada a instrução, o indiciado será intimado para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de dez dias, improrrogável ( Lei nº 9.784/99, art. 44 ). 

Art. 52. Findo o prazo a que se refere o art. 51, com ou sem a manifestação do indiciado, a 

comissão processante elaborará relatório final, circunstanciado e conclusivo, propondo a 

aplicação das penalidades cabíveis ou o arquivamento do processo. 

CAPÍTULO IV 

DA DECISÃO 

Art. 53. Juntado o relatório de que trata o art. 52, os autos serão conclusos à autoridade 

competente para proferir decisão. 

Parágrafo único. A autoridade julgadora poderá, antes de proferir decisão, determinar a 

realização das diligências que entender cabíveis, devendo, se necessário, intimar o(s) 

interessado(s) para a sua realização e para manifestação quanto aos respectivos resultados. 

Art. 54. Os processos para apuração de infrações de natureza grave, a que se refere o art. 4º 

deste Regulamento, serão julgados pela Diretoria da ANTT ou pelos Diretores por ela 
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designados; nos demais casos, o julgamento caberá, conforme o caso, ao Gerente designado 

ou ao Superintendente de Processos Organizacionais competente (art. 5º). 

Parágrafo único. Quando o valor da multa a ser aplicada for igual ou superior a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), a decisão a ser proferida será previamente comunicada à Diretoria da ANTT. 

Art. 55. A decisão será proferida em despacho devidamente fundamentado, no prazo de trinta 

dias, prorrogável por igual período, em caso de justificada necessidade, reconhecendo, ou não, 

a procedência das imputações e aplicando as penalidades cabíveis ( Lei nº 9.784/99, art. 49 ). 

§ 1º A decisão será sempre comunicada ao(s) interessado(s). 

§ 2º Havendo na decisão inexatidão material, poderá ela ser corrigida de ofício ou a 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da fluência do prazo para interposição de 

recurso eventualmente cabível. 

CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 56. Da decisão cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, a ser 

interposto, salvo disposição legal específica, no prazo de dez dias, contados da data em que o 

interessado for intimado ( Lei nº 9.784/99, arts. 56 e 59 ). 

§ 1º O recurso será interposto mediante requerimento escrito, no qual o recorrente deverá 

expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar 

convenientes ( Lei nº 9.784/99, art. 60 ). 

§ 2º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, no prazo de cinco dias 

úteis, encaminhará os autos à autoridade competente para o julgamento. 

§ 3º Se a decisão inicial tiver sido proferida por Diretor da ANTT, caberá à Diretoria 

colegiada o julgamento do recurso. 

§ 4º Se a decisão inicial tiver sido proferida pela Diretoria da ANTT, caberá pedido de 

reconsideração. (NR) (Redação dada ao artigo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 56-A. Se a multa aplicada for de valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais) a autoridade prolatora da decisão de primeira instância recorrerá de ofício para a 

Diretoria. (NR) (Artigo acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 57. Na fluência do prazo para interposição de recurso será facultada vista do processo 

aos interessados, representantes legais ou mandatários devidamente constituídos, durante o 

expediente normal da ANTT, no local designado pela autoridade julgadora. 

Parágrafo único. O simples protesto para apresentação de recurso não interrompe a fluência 

do prazo para sua interposição. 

Art. 58. Interposto o recurso e havendo outros interessados, a autoridade julgadora deverá 

intimá-los para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações ( Lei nº 9.784/99, art. 

62 ). 

Art. 59. Os recursos serão recebidos com efeito suspensivo. (NR) (Redação dada ao caput 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 
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Parágrafo único. (Revogado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 60. O recurso será julgado no prazo de trinta dias, contados do recebimento dos autos 

pelo órgão ou autoridade competente para o julgamento, prorrogável por igual período em 

caso de justificada necessidade ( Lei nº 9.784/99, art. 59, §§ 1º e 2º ). 

§ 1º O órgão ou a autoridade competente para o julgamento do recurso poderá confirmar, 

modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão recorrida, na matéria que for de 

sua competência ( Lei nº 9.784/99, art. 64 ). 

§ 2º Se a aplicação do § 1º resultar em gravame à situação do recorrente, este deverá ser 

intimado para que formule alegações antes da decisão final ( Lei nº 9.784/99, art. 64, 

parágrafo único ). 

Art. 60-A. No caso de aplicação de multa, julgado improcedente o recurso o recorrente 

deverá pagá-la no prazo de trinta dias, contados do recebimento da respectiva comunicação. 

(NR) (Artigo acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 61. O recurso não será conhecido quando interposto ( Lei nº 9.784/99, art. 63 ): 

I - fora do prazo; 

II - perante órgão ou autoridade incompetente; 

III - por quem não tenha legitimidade para tanto; ou 

IV - contra decisão de que não caiba recurso na esfera administrativa. 

§ 1º Na hipótese a que se refere o inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade 

competente, reabrindo-se o prazo para recurso ( Lei nº 9.784/99, art. 63, § 1º ). 

§ 2º O não conhecimento do recurso não impede que a ANTT reveja, de ofício, eventual ato 

ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa ( Lei nº 9.784/99, art. 63, § 2º ). 

Art. 62. A decisão proferida pela ANTT no julgamento de recurso, salvo se emanada de 

autoridade incompetente, é definitiva. 

§ 1º É também definitiva a decisão: 

I - quando esgotado o prazo para recurso, sem que tenha sido interposto, fato que será 

certificado por termo nos autos; 

II - na parte que não tiver sido objeto de recurso. 

§ 2º A decisão definitiva será comunicada ao(s) recorrente(s) e oficialmente divulgada. 

Art. 63. São irrecorríveis na esfera administrativa os atos de mero expediente ou preparatórios 

de decisão, as informações, os relatórios e os pareceres. 

CAPÍTULO VI 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO 

Art. 64. As infrações puníveis com as penalidades de advertência ou multa poderão ser 

apuradas mediante Processo Administrativo Simplificado (PAS). 

§ 1º Este artigo não se aplica nos casos em que a pena de multa for imposta por força da 

conversão de que trata o art. 4º da Resolução nº 233, de 25 de junho de 2003 , alterada pela 

Resolução nº 579, de 16 de junho de 2004 . 
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§ 2º Se no curso do PAS a autoridade processante verificar a ocorrência de outras infrações, 

puníveis com penalidades diversas daquelas previstas neste artigo, proporá à autoridade 

superior competente a instauração de processo administrativo ordinário. (NR) (Redação dada 

ao artigo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez 

dias após a publicação) 

Art. 65. O PAS terá início mediante auto de infração que será encaminhado pelo agente 

autuante ao Gerente da Superintendência de Processos Organizacionais competente para 

apuração dos fatos e aplicação das penalidades cabíveis, no prazo de sete dias úteis, contados 

da lavratura daquele documento. (Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 1º O auto de infração a que se refere este artigo observará, conforme o caso, os requisitos 

estabelecidos no art. 23 deste Regulamento. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 2º Aplicam-se ao auto de infração de que trata este artigo, no que for cabível, as disposições 

dos arts. 21 a 24 deste Regulamento. 

§ 3º Ao ser lavrado o auto de infração, os documentos que materializem infrações deverão ser 

apreendidos para efeito de prova, observado o procedimento estabelecido no § 2º do art. 23 

deste Regulamento. 

Art. 65-A. Na hipótese de que trata o art. 19, II, deste Regulamento, a notificação será 

expedida pelo Gerente da Superintendência de Processos Organizacionais competente para a 

apuração dos fatos e aplicação das penalidades cabíveis. (NR) (Artigo acrescentado pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 66. O PAS poderá também ser instaurado em decorrência de representação de qualquer 

interessado ou de comunicação à ANTT de flagrante policial, iniciando-se mediante 

notificação do infrator, dispensada, no âmbito da ANTT, a lavratura de auto de infração. (NR) 

(Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com 

efeitos dez dias após a publicação) 

Parágrafo único. (Revogado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 67. Recebido o auto de infração, a representação ou a comunicação de flagrante policial 

(arts. 65 e 66), a autoridade competente notificará o infrator ou o representante legal da 

empresa, observado o disposto nos §§ 5º a 8º do art. 24 deste Regulamento. 

§ 1º Notificado o infrator, começa a fluir o prazo para defesa, que será de trinta dias, 

improrrogável, salvo motivo de força maior, devidamente justificado. 

§ 2º A notificação de que trata este artigo observará os modelos aprovados pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes. (NR) (Redação dada ao artigo 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 68. Apresentada ou não a defesa, findo o prazo fixado no art. 67, o Gerente responsável 

pelo processo decidirá em trinta dias, motivadamente, aplicando penalidade ou determinando 

o arquivamento do processo, caso em que comunicará o fato ao Superintendente. (Redação 

dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 
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§ 1º O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado por igual período, em caso de 

necessidade devidamente justificada. 

§ 2º Decidindo pela aplicação de penalidade, o Gerente expedirá "Notificação de Multa" ou 

"Notificação de Advertência". (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 3º As notificações a que se refere o § 2º observarão os modelos estabelecidos pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes. (Parágrafo acrescentado pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

§ 4º No caso de aplicação de multa, o infrator poderá pagá-la no prazo de trinta dias, contados 

do recebimento da respectiva notificação, ou interpor recurso. (NR) (Parágrafo acrescentado 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 69. Da decisão cabe recurso ao Superintendente, no prazo improrrogável de dez dias, 

contados da data de ciência do infrator. 

§ 1º O recurso será julgado no prazo de quinze dias úteis, prorrogável por igual período, em 

caso de justificada necessidade. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 2º Julgado procedente o recurso, o processo será arquivado. 

§ 3º Julgado improcedente o recurso, o infrator deverá efetuar o pagamento da multa, se esta 

for a sanção aplicada, no prazo de trinta dias, contados do recebimento da respectiva 

comunicação. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 4º A decisão final, mantendo a condenação ou dando provimento ao recurso, será 

comunicada à parte. 

Art. 70. As normas deste Capítulo não se aplicam aos processos decorrentes de infrações às 

normas do Código de Trânsito Brasileiro e àqueles conduzidos por outros órgãos ou entidades 

em decorrência de convênios, salvo disposição em contrário. 

CAPÍTULO VII 

DO PROCESSO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infrações previstas no Protocolo 

Adicional sobre Infrações e Sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre 

(ATIT), apenso ao Decreto nº 1.704, de 17 de novembro de 1995 , observará as normas gerais 

deste Regulamento compatíveis com as disposições específicas deste Capítulo. 

§ 1º O processo administrativo de que trata este artigo poderá ser instaurado pela ANTT, de 

ofício ou em decorrência de representação de qualquer interessado, ou por órgão ou entidade 

conveniada, aplicando-se neste caso o disposto nos arts. 89 a 91 deste Regulamento. (NR) 

(Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 2º Quando a autuação for efetuada por agente de órgão ou entidade conveniada, cópia do 

auto de infração deverá ser enviada à Superintendência de Processos Organizacionais 

competente, no prazo máximo de quinze dias, contados da autuação. 
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Art. 72. O processo administrativo de que trata este Capítulo será instaurado e conduzido no 

âmbito das Superintendências de Processos Organizacionais competentes, conforme se trate 

de transporte internacional de passageiros ou de cargas. 

§ 1º As Superintendências a que se refere este artigo designarão as Gerências responsáveis 

pela condução dos processos. 

§ 2º Em se tratando de infrações qualificadas como graves ou gravíssimas, nos termos dos 

arts. 2º e 3º do Protocolo apenso ao Decreto nº 1.704/95 , puníveis com as sanções não 

pecuniárias estabelecidas no art. 7º do referido Protocolo, o processo administrativo poderá, a 

critério da ANTT, ser conduzido por comissão processante, designada na forma do art. 25 

deste Regulamento. 

§ 3º Em se tratando de infrações qualificadas como leves e médias, nos termos dos arts. 4º a 

6º do Protocolo apenso ao Decreto nº 1.704, de 1995 , a apuração poderá ser realizada 

mediante PAS. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 73. O prazo para apresentação de defesa ou pagamento da multa, quando for esta a 

sanção aplicável, será de trinta dias, contados do recebimento da notificação, observando-se, 

no que couber, o disposto nos arts. 39 a 41 deste Regulamento. 

Art. 74. Ressalvados os casos de competência de órgão ou entidade conveniada, no âmbito da 

ANTT os processos serão julgados, em primeira instância: (NR) (Redação dada ao caput pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

I - pela Diretoria, em se tratando de infrações qualificadas como graves ou gravíssimas, 

puníveis com as sanções não pecuniárias estabelecidas no art. 7º do Protocolo apenso ao 

Decreto nº 1.704/95 ; 

II - pelos Superintendentes, em se tratando de infrações graves ou gravíssimas, puníveis com 

sanções pecuniárias; ou 

III - pelos Gerentes das Superintendências de Processos Organizacionais competentes, em se 

tratando de infrações qualificadas como leves e médias, nos termos dos arts. 4º a 6º do 

Protocolo apenso ao Decreto nº 1.704/95 , puníveis com as sanções pecuniárias estabelecidas 

no art. 7º do referido Protocolo. 

Art. 75. Nos casos de infrações graves ou gravíssimas, punidas com sanções não pecuniárias, 

o Superintendente de Processos Organizacionais competente ou a comissão processante (art. 

72, § 2º), conforme o caso, encaminhará à Diretoria relatório circunstanciado e conclusivo, 

propondo a aplicação da penalidade que entender cabível. 

Art. 76. Em caso de duas reincidências no período de doze meses, de igual ou diferente 

gravidade, será aplicada a sanção do grau seguinte à mais grave aplicada (Protocolo apenso ao 

Decreto nº 1.704/95 , art. 8º). 

Art. 77. Das decisões de primeira instância: 

I - proferidas pela Diretoria (art. 74, I), caberá pedido de reconsideração; 

II - proferidas pelos Superintendentes (art. 74, II), caberá recurso à Diretoria; 

III - proferidas pelos Gerentes (art. 74, III), caberá recurso ao Superintendente competente. 
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Parágrafo único. O prazo para interposição dos recursos de que trata este artigo é de trinta 

dias, contados da data de recebimento da respectiva intimação. (NR) (Redação dada ao artigo 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 78. A fase recursal observará, no que couber, o disposto nos arts. 56 a 63 deste 

Regulamento. 

Parágrafo único. Negado provimento ao recurso, o recorrente será notificado para pagamento 

da multa, se esta for a sanção aplicada, no prazo de trinta dias, contados do recebimento da 

notificação. 

Art. 79. Após a decisão definitiva, as sanções aplicadas serão comunicadas ao organismo 

competente do país que outorgou a licença originária (Protocolo apenso ao Decreto nº 

1.704/95 , art. 7º). 

Art. 80. Os empresários cuja autorização tiver caducado somente poderão pleitear nova 

concessão para transporte internacional terrestre depois de transcorrido um ano a partir da 

data da respectiva resolução de caducidade (Protocolo apenso ao Decreto nº 1.704/95 , art. 

9º). 

CAPÍTULO VIII 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES EM 

DECORRÊNCIA DE INFRAÇÕES ÀS NORMAS DISCIPLINADORAS DO VALE-

PEDÁGIO 

Art. 81. O processo administrativo para aplicação de penalidades em decorrência de infrações 

às normas legais e regulamentares disciplinadoras do vale-pedágio, observará as normas 

gerais deste Regulamento compatíveis com as disposições específicas deste Capítulo. 

Parágrafo único. O procedimento para cancelamento de habilitação de empresa fornecedora 

do vale-pedágio observará as normas estabelecidas em normativo específico. (NR) (Parágrafo 

acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

Art. 82. O processo administrativo de que trata este Capítulo terá rito sumário, iniciando-se 

com a lavratura do auto de infração ou em decorrência de representação. 

Parágrafo único. No caso de representação, a autoridade fiscalizadora poderá, antes da 

instauração do processo administrativo, efetuar diligências preliminares. 

Art. 83. Verificada a falta ou inexistência dos documentos obrigatórios referentes ao vale-

pedágio, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes, será lavrado o auto de 

infração, com o relato circunstanciado do fato. 

Parágrafo único. O auto de infração será lavrado em três vias, sendo a primeira destinada ao 

Embarcador, ao Transportador Rodoviário de Carga ou à Operadora de Rodovia Pedagiada, a 

segunda juntada ao processo e a terceira arquivada pela ANTT ou pelo órgão ou entidade 

conveniada. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 84. Verificada a infração, notificar-se-á o infrator para, até a data do vencimento 

indicada no referido documento, que não deverá ser inferior a trinta dias, contados do seu 

recebimento, apresentar defesa ou efetuar o pagamento do valor da multa. (Redação dada ao 

caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias 

após a publicação) 
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§ 1º A notificação, que observará o modelo aprovado pela Superintendência de Processos 

Organizacionais competente, conterá: (Antigo parágrafo único renumerado e com redação 

dada pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias 

após a publicação) 

I - identificação completa do notificando, incluindo número de CNPJ ou CPF; 

II - identificação e endereço do órgão fiscalizador; 

III - finalidade da notificação; 

IV - forma de recolhimento do valor da multa; e 

V - a observação de que o notificando poderá apresentar defesa pessoalmente ou por 

intermédio de representante legalmente habilitado; (Redação dada ao inciso pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

VI - informação da continuidade do processo independentemente da manifestação do 

notificando; e (Inciso acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 2º Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Regulamento, deverão ser observadas, no que 

se refere à juntada dos documentos comprobatórios dos fatos, as instruções constantes da 

notificação a que se refere este artigo. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Resolução ANTT nº 

847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 85. A decisão de primeira instância, no âmbito da ANTT, será proferida pelo Gerente 

designado na Superintendência de Processos Organizacionais competente. 

§ 1º Decidida a aplicação de penalidade, o infrator será notificado para ciência da decisão e 

pagamento do valor da multa, bem como para, querendo, interpor recurso, no prazo de trinta 

dias contados do recebimento da notificação. 

§ 2º A notificação a que se refere o § 1º, que observará o modelo aprovado pela 

Superintendência de Processos Organizacionais competente, deverá conter, ainda, os dados de 

identificação do processo e a transcrição, integral ou resumida, da decisão. (NR) (Redação 

dada ao artigo pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

Art. 86. Da decisão cabe recurso, com efeito suspensivo, a ser interposto no prazo de trinta 

dias, contados da data de recebimento da respectiva intimação. 

§ 1º São legitimados para recorrer o infrator e o autor da representação. 

§ 2º Se o recorrente for o autor da representação, o infrator será intimado para, querendo, 

apresentar contra-razões, no prazo de quinze dias, contados do recebimento da intimação. 

Art. 87. O julgamento em segunda instância caberá ao Superintendente da Superintendência 

de Processos Organizacionais competente. (NR) (Redação dada ao artigo pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 88. Provido o recurso interposto pelo autor da representação, ou negado provimento ao 

recurso do infrator, será este notificado para pagamento da multa no prazo de trinta dias 

contados do recebimento da notificação. 

CAPÍTULO IX 

DOS PROCESSOS CONDUZIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES, EM 

DECORRÊNCIA DE CONVÊNIOS 
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Art. 89. Ao órgão ou entidade conveniada competente para lavrar auto de infração e aplicar 

penalidade pecuniária compete instaurar o processo administrativo correspondente e proceder 

à instrução, devendo juntar aos autos os documentos e as informações pertinentes. 

§ 1º Em se tratando de infrações graves ou gravíssimas, nos termos do Protocolo Adicional 

sobre Infrações e Sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), apenso 

ao Decreto nº 1.704, de 1995 , o auto de infração ou a representação deverão ser 

encaminhados à ANTT, no prazo de quinze dias, contados da lavratura do primeiro ou do 

recebimento da segunda, cabendo à ANTT o julgamento em primeira instância. (Parágrafo 

acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

§ 2º Aplicam-se ao auto de infração de que trata este artigo, no que couber, as disposições dos 

arts. 21 a 24 deste Regulamento. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, 

de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 90. Quando o órgão ou entidade conveniada decidir pelo arquivamento do processo, pela 

anulação do auto de infração ou pelo acolhimento da defesa, deverá comunicar a decisão à 

Superintendência de Processos Organizacionais competente. (NR) (Redação dada ao artigo 

pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 91. Interposto recurso da decisão condenatória, o órgão ou entidade conveniada deverá 

enviar os autos à ANTT, no prazo de quinze dias, contados do recebimento do recurso, se 

outro não estiver estabelecido no convênio. (NR) (Redação dada ao artigo pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 92. Nos processos administrativos de que trata este Regulamento, o direito de consultar 

os autos, de pedir cópias de documentos deles constantes e de pedir certidão é restrito às 

partes diretamente envolvidas nos processos, a seus representantes legais e mandatários 

devidamente constituídos. (NR) (Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

§ 1º A ANTT poderá exigir ressarcimento das despesas decorrentes do disposto neste artigo. 

§ 2º A consulta aos autos fora das hipóteses previstas neste Regulamento, bem como as 

solicitações de certidões, devem ser requeridas por escrito à autoridade processante. 

Art. 93. A alegação de ignorância ou errada compreensão das normas legais e regulamentares 

não exime de pena o infrator. 

Art. 94. Para efeitos de aplicação de penalidades serão sempre consideradas as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, inclusive os antecedentes e a reincidência, atentando-se, 

especialmente, para a natureza e a gravidade da infração, os danos resultantes para os serviços 

e os usuários e a vantagem auferida pelo infrator ( Lei nº 10.233/2001, art. 78-D ). 

§ 1º São circunstâncias atenuantes, dentre outras: 

I - a confissão da autoria da infração; 

II - a adoção, voluntariamente, de providências eficazes para evitar ou amenizar as 

conseqüências da infração, ou para reparar, antes da decisão do processo ou de determinação 

da autoridade competente, os efeitos da infração; 
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III - a inexistência de infrações, definitivamente julgadas, praticadas pelo mesmo infrator nos 

três anos anteriores. (Redação dada ao inciso pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, 

DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

IV - a inexistência de infrações praticadas pelo infrator, nos três anos anteriores. 

§ 2º São circunstâncias agravantes, entre outras: 

I - a reincidência, genérica ou específica; 

II - a recusa em adotar medidas para reparação dos efeitos da infração; 

III - levar alguém à prática de infração, mediante coação, induzimento ou instigação, ou, 

ainda, mediante oferta de pagamento ou recompensa; 

IV - praticar a infração: 

a) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra 

infração; 

b) em ocasião de incêndio, inundação ou qualquer situação de calamidade pública; (Redação 

dada à alínea pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

c) em ocasião de incêndio, inundação ou qualquer situação de calamidade pública; 

V - a obtenção, para si ou para outrem, de vantagens resultantes da infração; 

VI - expor a risco a integridade física de pessoas; 

VII - a destruição de bens públicos. 

§ 3º Ocorre reincidência quando o agente comete nova infração depois de ter sido punido 

anteriormente por força de decisão definitiva, salvo se decorridos três anos, pelo menos, do 

cumprimento da respectiva punição. 

§ 4º A reincidência é genérica quando as infrações cometidas são de natureza diversa, e 

específica quando da mesma natureza. 

§ 5º Para efeitos do § 4º, consideram-se infrações da mesma natureza aquelas de idêntica 

tipificação legal, regulamentar ou contratual. (NR) (Redação dada ao parágrafo pela 

Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a 

publicação) 

Art. 95. A Superintendência de Planejamento e Gestão - SUPLA registrará as penalidades 

aplicadas às pessoas físicas e jurídicas infratoras e providenciará a cobrança dos valores 

decorrentes, nos termos das suas atribuições regimentais e da Resolução nº 614, de 14 de 

junho de 2004 . (Redação dada ao caput pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Parágrafo único. O registro será considerado para fins de comprovação de antecedentes e de 

reincidência. 

Art. 96. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da ANTT, contados da data da prática do 

ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado ( Lei nº 

9.873, de 23 de novembro de 1999, art. 1º ). 

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, 

pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 
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requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional 

decorrente da paralisação, se for o caso. 

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva também constituir crime, a prescrição reger-se-á 

pelo prazo previsto na lei penal. 

§ 3º Interrompe-se a prescrição ( Lei nº 9.873/99, art. 2º ): 

I - pela notificação do infrator, inclusive por meio de edital; 

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; ou 

III - pela decisão condenatória recorrível. 

Art. 97. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer 

tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes que 

justifiquem a inadequação da penalidade aplicada. 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção 

anteriormente aplicada ( Lei nº 9.784/99, art. 65 ). 

Art. 98. A ANTT, ao tomar conhecimento de ilícito que ocorra em área sujeita à atuação de 

outro órgão da administração pública, ou que, por qualquer forma, ocasione lesão ao 

patrimônio, bens ou direitos de entidade diversa, fará as devidas comunicações, para as 

providências que se façam necessárias. 

Parágrafo único. A comunicação será efetuada pelo Superintendente competente, com prévia 

comunicação à Diretoria. (NR) (Parágrafo acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 

12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 99. Verificada a existência de indício da prática de ilícito penal definido em lei como de 

ação pública, a ANTT oficiará ao Ministério Público para os fins de direito, anexando os 

documentos comprobatórios de que disponha, sem prejuízo das providências administrativas 

cabíveis, 

§ 1º A comunicação será efetuada pelo Procurador-Geral da ANTT, com prévia informação à 

Diretoria, no prazo de vinte dias úteis, contados da data do recebimento do processo. 

§ 2º O prazo de que trata o § 1º poderá ser prorrogado, em caso de justificada necessidade. 

Art. 100. As Superintendências de Processos Organizacionais competentes enviarão à 

Diretoria, semestralmente, relatório estatístico sobre as penalidades aplicadas, inclusive no 

que se refere aos recursos deferidos ou indeferidos. 

Art. 101. Na realização das correições ordinárias, a Corregedoria da ANTT adotará, quanto à 

condução dos processos administrativos de que trata este Regulamento, as providências 

previstas no art. 19, I, do Anexo I do Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002 . 

Art. 102. Serão encaminhados à Ouvidoria da ANTT: (Redação dada ao caput pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

I - comunicação sobre o arquivamento do procedimento de averiguações preliminares (art. 14) 

e de representação (art. 20); e 

II - comunicação sobre a instauração de processo administrativo e respectiva decisão 

definitiva. 
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III - cópia do relatório estatístico de que trata o art. 100 deste Regulamento. (NR) (Inciso 

acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

Art. 103. Os incidentes processuais argüidos que não estejam expressamente disciplinados 

neste Regulamento serão decididos pela autoridade processante, não suspendendo a fluência 

de prazo nem a prática de atos ou procedimentos em curso ou subseqüentes. 

Art. 104. As regras processuais e as normas de procedimento previstas neste Regulamento 

serão aplicadas aos processos em curso, sem prejuízo dos atos já praticados. 

Art. 105. Aplicam-se aos processos administrativos de que trata este Regulamento, 

subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal. 

Art. 106. As infrações às normas disciplinadoras do Registro Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Carga - RNTRC, serão julgadas, em primeira instância, pela autoridade 

competente do órgão ou entidade conveniada, ou, no âmbito da ANTT, pelo Gerente 

designado, cabendo, em qualquer caso, recurso ao Superintendente competente. (NR) (Artigo 

acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos 

dez dias após a publicação) 

Art. 107. As infrações ao Código de Trânsito Brasileiro ( Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997 ), puníveis pela ANTT, observarão as normas processuais previstas naquele Código. 

(NR) (Artigo acrescentado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , 

com efeitos dez dias após a publicação) 

Art. 108. As normas deste Regulamento aplicam-se, no que couber, aos processos para 

apuração de infrações decorrentes de outros acordos internacionais sobre transporte 

internacional terrestre, firmados pelo Brasil. (NR) (Artigo acrescentado pela Resolução 

ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

 

ANEXO I 

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 

MINUTA 1 - PESSOA FÍSICA 

(notificado) 

Nome............................................. 

Endereço....................................... 

No desempenho de suas atribuições, a ANTT/SU....... (indicar a Superintendência) verificou 

(descrever brevemente os fatos), o que configura infração a norma legal/norma regulamentar/ 

cláusula contratual/regra de edital de licitação/privatização (indicar os dispositivos que teriam 

sido infringidos). 

Em decorrência, fica V.Sª. notificado de que, em .../.../..., foi instaurado, sob nº.........., 

processo administrativo destinado a apurar os fatos relatados, sendo-lhe facultado 

acompanhar, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, os atos processuais. 

Poderá, ainda, ter vista do processo, nesta Agência (indicar a Superintendência/unidade 

administrativa e local, inclusive, se for o caso, o de funcionamento da Comissão processante), 

durante o horário de expediente. 

O prazo para apresentação de defesa é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

recebimento desta notificação. 
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Local e data.............................................. 

(identificação e assinatura do notificante) * 

Recebi: 

o original desta notificação 

cópia do despacho para instauração do processo administrativo 

Data................................. 

Assinatura do notificado 

* - Quando se tratar de Comissão processante, a notificação será expedida após a sua 

instalação, devendo ser firmada pelo respectivo Presidente. 

MINUTA 2 - PESSOA JURÍDICA 

(notificada) 

Nome................................. 

Endereço................................. 

Representante legal............................. 

No desempenho de suas atribuições, a ANTT/SU..... (indicar a Superintendência) verificou 

(descrever brevemente os fatos), o que configura infração a norma legal/norma regulamentar/ 

cláusula contratual/regra de edital de licitação/privatização (indicar os dispositivos que teriam 

sido infringidos). 

Em decorrência, fica essa empresa notificada de que, em .../.../..., foi instaurado, sob nº 

..........., processo administrativo destinado a apurar os fatos relatados, sendo-lhe facultado 

acompanhar, por seus representantes legais ou por procurador devidamente constituído, os 

atos processuais. Poderá, ainda, ter vista do processo, nesta Agência (indicar a 

Superintendência/unidade administrativa e local, inclusive, se for o caso, o de funcionamento 

da Comissão processante), durante o horário de expediente. 

O prazo para apresentação de defesa é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

recebimento desta notificação. 

Local e data................................. 

(identificação e assinatura do notificante) * 

Recebi: 

o original desta notificação 

cópia do despacho para instauração do processo administrativo 

Data................................. 

Assinatura do representante legal 

* - Quando se tratar de Comissão processante, a notificação será expedida após a sua 

instalação, devendo ser firmada pelo respectivo Presidente. 
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ANEXO II 

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO 

MINUTA 1 - PESSOA FÍSICA 

(notificado) 

Nome................................. 

Endereço................................. 

Remeto a V.Sª. cópia de representação endereçada a esta Agência, relatando fatos que 

configurariam infração(ões) a norma legal/norma regulamentar/ cláusula contratual/regra de 

edital de licitação/privatização (indicar os dispositivos que teriam sido infringidos). 

Em decorrência, fica V.Sª. notificado de que, em .../.../..., foi instaurado, sob nº ......., processo 

administrativo destinado a apurar os fatos relatados, sendo-lhe facultado acompanhar, 

pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, os atos processuais. Poderá, ainda, 

ter vista do processo, nesta Agência (indicar a Superintendência/unidade administrativa e 

local, inclusive, se for o caso, o de funcionamento da Comissão processante), durante o 

horário de expediente. 

O prazo para apresentação de defesa é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

recebimento desta notificação. 

Local e data................................. 

(identificação e assinatura do notificante) * 

Recebi: 

o original desta notificação 

cópia da representação mencionada 

Data.................................. 

Assinatura do notificado 

* - Quando se tratar de Comissão processante, a notificação será expedida após a sua 

instalação, devendo ser firmada pelo respectivo Presidente. 

MINUTA 2 - PESSOA JURÍDICA 

(notificada) 

Nome................................. 

Endereço................................. 

Representante legal................................. 

Remeto, anexa, cópia de representação endereçada a esta Agência, relatando fatos que 

configurariam infração(coes) a norma legal/norma regulamentar/cláusula contratual/regra de 

edital de licitação/privatização (indicar os dispositivos que teriam sido infringidos). 

Em decorrência, fica essa empresa notificada de que, em .../.../..., foi instaurado, sob 

nº................, processo administrativo destinado a apurar os fatos relatados, sendo-lhe 

facultado acompanhar, por seus representantes legais ou por procurador devidamente 

constituído, os atos processuais. Poderá, ainda, ter vista do processo, nesta Agência (indicar a 
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Superintendência/unidade administrativa e local, inclusive, se for o caso, o de funcionamento 

da Comissão processante), durante o horário de expediente. 

O prazo para apresentação de defesa é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

recebimento desta notificação. 

Local e data................................. 

(identificação e assinatura do notificante) * 

Recebi: 

o original desta notificação 

cópia da representação mencionada 

Data.............................................. 

Assinatura do representante lega 

* - Quando se tratar de Comissão processante, a notificação será expedida após a sua 

instalação, devendo ser firmada pelo respectivo Presidente. 

ANEXO III 

(Anexo suprimido pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com 

efeitos dez dias após a publicação) 

Nota: Assim dispunha o Anexo suprimido: 

"ANEXO III 

MODELO DE AUTO DE INFRAÇÃO 

MODELO 1 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 

DE PASSAGEIROS TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E 

INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS MODELO DO AUTO DE INFRAÇÃO 

Nota: Veja o document.write(''); document.write('Modelo 1'); document.write(''); . 

MODELO 2 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

Nota: Veja o document.write(''); document.write('Modelo 2'); document.write(''); . 

MODELO 3 - VALE-PEDÁGIO 

Nota: Veja o document.write(''); document.write('Modelo 3'); document.write(''); ." 

ANEXO IV 

(Anexo suprimido pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 , com 

efeitos dez dias após a publicação) 

Nota: Assim dispunha o Anexo suprimido: 

"ANEXO IV 

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 

MINUTA 1 - PESSOA FÍSICA 

(notificado) 

Nome................................. 

Endereço................................. 
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Em ../../...., a ANTT verificou (descrever brevemente os fatos), o que configura infração a 

norma legal/norma regulamentar/cláusula contratual/regra de edital de licitação (indicar os 

dispositivos que teriam sido infringidos). 

Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração nº...... (cópia anexa). 

Tendo em vista sua recusa em apor o "ciente" na via do Auto de Infração para tanto destinada 

- ou a impossibilidade de obtenção do "ciente" na via do Auto de Infração para tanto 

destinada, em razão de ....(indicar o motivo da impossibilidade) -, fica V.Sª. 

notificado de que, em .../.../..., foi instaurado o Processo Administrativo nº .......... 

O prazo para apresentação de defesa (ou para pagamento da multa, se for o caso) é de ....... 

dias, contados a partir da data de recebimento desta notificação. 

Local e data............................... 

(identificação/assinatura do notificante) 

Recebi: 

o original desta notificação e cópia do Auto de Infração. 

Data................. 

Assinatura.................... 

MINUTA 2 - PESSOA JURÍDICA 

(empresa notificada/representante legal) 

Nome............................ 

Endereço....................... 

Em ../../...., a ANTT verificou (descrever brevemente os fatos), o que configura infração a 

norma legal/norma regulamentar/cláusula contratual/regra de edital de licitação (indicar os 

dispositivos que teriam sido infringidos). 

Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração nº ........... (cópia anexa). 

Tendo em vista a recusa do empregado/preposto/representante/mandatário dessa empresa em 

apor o "ciente" na via do Auto de Infração para tanto destinada - ou a impossibilidade de 

obtenção do "ciente" na via do Auto de Infração para tanto destinada, em razão de ....(indicar 

o motivo da impossibilidade) -, fica V.Sª. notificado de que, em .../.../..., foi instaurado o 

Processo Administrativo nº .......... 

O prazo para apresentação de defesa (ou para pagamento da multa, se for o caso) é de ............. 

dias, contados a partir da data de recebimento desta notificação. 

Local e data............................... 

(identificação/assinatura do notificante) 

Recebi: 

o original desta notificação e cópia do Auto de Infração. 

Data................. 

Assinatura...................." 
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ANEXO III 

MODELO DE TERMO DE TÉRMINO DE PRAZO 

(Antigo Anexo V renumerado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 

, com efeitos dez dias após a publicação) 

TERMO DE TÉRMINO DE PRAZO 

Proc.Adm. nº........... 

De conformidade com o disposto no art. 33, § 3º, do Regulamento anexo à Resolução nº ......, 

de .../.../..., certifico que o prazo para .................(especificar o ato para o qual foi fixado 

prazo), esgotou-se em .../.../... (ou nesta data), sem manifestação do interessado. 

Local e data............................. 

Identificação e assinatura do certificante 

ANEXO IV 

MODELO DE INTIMAÇÃO 

(Antigo Anexo VI renumerado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

INTIMAÇÃO 

Nome e endereço do intimado/procurador (pessoa física) ou do representante legal da pessoa 

jurídica 

O Presidente da Comissão designada pela Portaria nº ........., de .../.../..., nos autos do processo 

administrativo nº........... intima V.Sª. a comparecer perante a citada Comissão, às.... horas do 

dia .../.../...., no/na ....(indicar o local), para ......(indicar o ato objeto da intimação: 

prestar depoimento/acareação com o depoente X/realização de perícia/diligência/audiência 

das testemunhas W, Y e Z etc.). 

Local e data............................................... 

Identificação e assinatura da autoridade intimante * 

Recebi o original desta notificação. 

Data............................. 

* - Este modelo deverá ser adaptado para intimações (1) expedidas por autoridade processante 

singular e (2) referentes a outros atos que não exijam comparecimento da parte. 

ANEXO V 

MODELO DE TERMO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA 

(Antigo Anexo VII renumerado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

TERMO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA 

Proc. Adm. nº.............. 

De conformidade com o art. 40, § 1º, do Regulamento anexo à Resolução nº..........., de ../.../..., 

certifico que o prazo para apresentação de defesa neste processo administrativo esgotou-se 

em................. (ou nesta data), sem manifestação do(s) interessado(s). 

Local e data................................... 

Identificação e assinatura do certificante 
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ANEXO VI 

MODELO DE TERMO DE VISTA 

(Antigo Anexo VIII renumerado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

TERMO DE VISTA 

Proc.Adm. nº........ 

Aos ............dias do mês de ............ de 2....., deu-se vista deste processo, com ........folhas, a 

[nome do indiciado]....................ou [representante legal].........................ou procurador 

constituído]................(procuração anexa ou às fls.......). 

Local e data 

Identificação e assinatura do certificante 

Identificação e assinatura de quem teve vista 

ANEXO VII 

MODELO DE TERMO DE RETIRADA DE PROCESSO 

(Antigo Anexo IX renumerado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 

17.01.2004 , com efeitos dez dias após a publicação) 

TERMO DE RETIRADA DE PROCESSO 

Proc.Adm.nº............. 

Aos....dias do mês de ........... de 2..., de conformidade com o art. 41 do Regulamento Anexo à 

Resolução nº........., de .../.../..., o Processo Administrativo nº......., com .......folhas, foi 

entregue a [nome do advogado constituído] (procuração anexa ou às fls.....), pelo prazo de 5 

(cinco) dias. 

Local e data................. 

Identificação e assinatura do certificante. 

Recebi o Processo Administrativo acima especificado. 

Local e data........... 

Identificação/assinatura do retirante 

ANEXO VIII 

MODELO DE TERMO DE AUDIÊNCIA 

(Antigo Anexo X renumerado pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2004 

, com efeitos dez dias após a publicação) 

TERMO DE AUDIÊNCIA * 

Proc.Adm.nº....... 

Aos....dias do mês de ......... de 2..., em (indicar Superintendência/unidade administrativa e 

endereço), às......horas, presentes o Presidente e demais membros da comissão processante 

designada pela Portaria nº......., de......, compareceu, na qualidade de indiciado/representante 

legal da empresa indiciada (nomear e qualificar)................... acompanhado de seu 

advogado..........................................., para prestar depoimento. 

Prestado o compromisso de dizer a verdade e advertido das penas cominadas ao falso 

testemunho ( art. 342 do Código Penal ), o depoente, inquirido, respondeu: 

...................(registrar as perguntas e respostas). 
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Nada mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo que determinou o Presidente da Comissão 

processante o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai assinado 

pelos presentes. 

Assinaturas do Presidente e membros da Comissão 

Assinatura do depoente 

Assinatura do advogado 

* O presente termo deve ser adaptado aos casos de acareação, inquirição de testemunhas etc. 

ANEXO XI 

(Anexo suprimido pela Resolução ANTT nº 847, de 12.01.2004, DOU 17.01.2005 , com 

efeitos dez dias após a publicação) 

Nota: Assim dispunha o Anexo suprimido: 

"ANEXO XI 

RELAÇÃO DE INFRAÇÕES PUNÍVEIS MEDIANTE PAS 

RELAÇÃO DE INFRAÇÕES PUNÍVEIS MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

SIMPLIFICADO (PAS) 

I - INFRAÇÕES AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, 

OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS, REGULAMENTARES E CONTRATUAIS 

1. realizar transporte permissionado de passageiros sem a emissão de bilhete de passagem, 

exceto no caso de criança de colo; 

2. emitir bilhete de passagem ser observância das especificações constantes de regulamento; 

3. reter via de bilhete de passagem destinada ao passageiro; 

4. vender bilhete de passagem por intermédio de pessoa diversa da transportadora ou do 

agente credenciado; 

5. não observar o prazo mínimo estabelecido para início da venda de bilhete de passagem; 

6. não devolver a importância paga pelo usuário ou não revalidar o bilhete de passagem para 

outro dia e horário; 

7. praticar a venda de bilhetes de passagem e emissão de passagens individuais na prestação 

de serviço de transporte sob o regime de fretamento; 

8. não comunicar a interrupção do serviço pela impraticabilidade temporária do itinerário, na 

forma e prazo previstos; 

9. transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, salvo em 

caso de socorro; 

10. não afixar, em local visível, no veículo em serviço, o quadro de preços de passagens e/ou 

a relação dos números de telefone do órgão fiscalizador; 

11. trafegar com veículo em serviço apresentando defeito em equipamento obrigatório, 

previsto no contrato ou nas normas regulamentares; 

12. trafegar com veículo em serviço sem documento de porte obrigatório, previsto no contrato 

ou em normas regulamentares; 
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13. transportar pessoa não relacionada na lista de passageiros, quando da prestação de serviço 

de transporte sob o regime de fretamento; 

14. utilizar terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem objeto de 

delegação, quando da prestação de serviço de transporte sob o regime de fretamento; 

15. não atender solicitação da ANTT para apresentação de documentos; 

16. retardar, injustificadamente, a prestação de transporte para os passageiros; 

17. comercializar seguro facultativo de acidentes pessoais; 

18. comercializar qualquer serviço em conjunto com o bilhete de passagem, de forma que 

possa induzir a obrigatoriedade de sua aquisição; 

19. não fornecer comprovante do despacho da bagagem de passageiro; 

20. empreender viagem com veículo em condições inadequadas de higiene e/ou deixar de 

higienizar as instalações sanitárias, quando no início da viagem e nas saídas de pontos de 

parada ou de apoio; 

21. não adotar as medidas determinadas pela ANTT ou órgão conveniado, objetivando a 

identificação dos passageiros no embarque e o arquivamento dos documentos pertinentes; 

22. suprimir viagem a que esteja obrigado, sem prévia comunicação à ANTT; 

23. vender mais de um bilhete de passagem para uma mesma poltrona, na mesma viagem; 

24. trafegar com veículo em serviço sem equipamento obrigatório, previsto no contrato ou em 

normas regulamentares, bem como iniciar viagem com o equipamento defeituoso; 

25. empregar, nos pontos terminais e pontos de parada e de apoio, elementos de divulgação 

contendo informações que possam induzir o público em erro sobre as características dos 

serviços a seu cargo; 

26. utilizar pessoas ou prepostos, nos pontos terminais, pontos de seção e de parada, com a 

finalidade de angariar passageiros; 

27. atrasar o pagamento do valor da indenização por dano ou extravio de bagagem; 

28. transportar bagagem fora dos locais próprios ou em condições diferentes das estabelecidas 

para tal fim; 

29. não observar a sistemática de controle técnico-operacional estabelecida para o transporte 

de encomenda; 

30. não observar os procedimentos relativos ao pessoal da transportadora; 

31. praticar atos de desobediência ou oposição à ação da fiscalização; 

32. transportar encomendas ou mercadorias que não sejam de propriedade ou não estejam sob 

a responsabilidade de passageiros, quando da prestação de serviço de transporte sob o regime 

de fretamento; 

33. não comunicar a ocorrência de acidente, de que resulte morte ou lesão corporal, mediante 

encaminhamento imediato, ao órgão fiscalizador, do boletim de ocorrência e dos dados 

oriundos do registrador gráfico ou equipamento similar, instalado no veículo acidentado; 

34. executar serviço com veículo cujas características não correspondam à tarifa cobrada; 
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35. executar serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das 

estabelecidas no respectivo contrato; 

36. alterar, sem prévia comunicação à ANTT, o esquema operacional da linha; 

37. adulterar documentos de porte obrigatório; 

38. cobrar tarifa superior à estabelecida pela ANTT ou cobrar, a qualquer título, importância 

não prevista ou permitida; 

39. não providenciar, no caso de venda de mais de um bilhete de passagem, o transporte do 

passageiro preterido, de acordo com as especificações constantes do bilhete de passagem; 

40. executar serviços de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros 

sem prévia autorização ou permissão; 

41. não contratar seguro de responsabilidade civil, de acordo com as normas regulamentares, 

ou empreender viagem com a respectiva apólice em situação irregular; 

42. interromper a prestação do serviço permissionado, sem autorização da ANTT, salvo caso 

fortuito ou de força maior; 

43. não observar os procedimentos de admissão, de controle de saúde e do regime de trabalho 

dos motoristas; 

44. ingerir, o motorista de veículo em serviço, bebida alcoólica ou substância tóxica; 

45. apresentar, o motorista de veículo em serviço, evidentes sinais de estar sob efeito de 

bebida alcoólica ou de substância tóxica; 

46. dirigir, o motorista, o veículo pondo em risco a segurança dos passageiros; 

47. recusar embarque ou desembarque de passageiros, nos pontos aprovados, sem motivo 

justificado; 

48. utilizar-se, na direção do veículo, durante a prestação do serviço, de motorista sem vínculo 

empregatício; 

49. transportar produtos perigosos ou que comprometam a segurança do veículo, de seus 

ocupantes ou de terceiros; 

50. manter em serviço veículo cuja retirada de tráfego haja sido exigida; 

51. não prestar assistência aos passageiros e às tripulações, em caso de acidente ou de avaria 

mecânica; 

52. efetuar operação de carregamento ou descarregamento de encomendas em desacordo com 

as normas regulamentares; 

53. não dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros; e 

54. transportar encomendas fora dos locais próprios ou em condições diferentes das 

estabelecidas para tal fim. 

II - INFRAÇÕES DA ÁREA ECONÔMICO-FINANCEIRA, NAS ATIVIDADES DE QUE 

TRATA O INCISO I 

1. realizar, sem prévia autorização da ANTT, operações financeiras com seus acionistas 

controladores, diretos ou indiretos, ou com empresas em que tenham participação, direta ou 
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indireta, salvo aquelas atividades que estiverem associadas à prestação do serviço público, seu 

objeto social, ou projetos associados." 
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ANEXO E - Resolução ANTT nº. 1.236 de 14 de dezembro de 2005 

 

Regulamenta as infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por inexecução 

contratual na exploração da infra-estrutura rodoviária concedida. 

Notas: 

1) Revogada pela Resolução ANTT nº 2.665, de 23.04.2008, DOU 25.04.2008. 

2) Assim dispunha a Resolução revogada: 

"A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 78-A da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e fundamentada nos 

termos do Relatório DGR - 222/2005, de 13 de dezembro de 2005, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 

2001, que estabelece ser competência da ANTT a fiscalização da prestação de serviços, 

cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando 

penalidades pelo seu descumprimento; 

CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 78-F da Lei nº 10.233, de 2001, determinando 

que o valor das multas seja fixado por regulamento aprovado pela Diretoria da Agência; 

CONSIDERANDO que deve ser assegurado aos usuários a adequada prestação dos serviços 

nas rodovias concedidas; e 

CONSIDERANDO a Audiência Pública nº 020/2004, realizada nos termos do art. 68 da Lei 

nº 10.233/2001, resolve: 

Art. 1º Regulamentar as infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por 

inexecução contratual na exploração da infra-estrutura rodoviária concedida, conforme 

previsto nas Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e 10.233, de 2001, fixando sua 

gradação nos termos do art. 2º. 

Art. 2º As multas por inexecução serão calculadas tendo como base a Unidade de Referência 

de Tarifa - URT ou a Unidade de Referência de Multa - URM, conforme disposto nos 

contratos, com a seguinte gradação: 

Grupo I - multa de 100 (cem) URTs ou URMs; 

Grupo II - multa de 300 (trezentos) URTs ou URMs; 

Grupo III - multa de 600 (seiscentos) URTs ou URMs; 

Grupo IV - multa de 1000 (mil) URTs ou URMs. 

Art. 3º Constituem infrações sujeitas à imposição da penalidade de advertência: 

I - manter em serviço pessoal sem uniforme ou identificação; 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-2665-2008_107714.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
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II - utilizar em serviço veículo sem identificação; 

III - não providenciar a limpeza de detritos e sujeira na pista e nos acostamentos; 

IV - manter instalações e equipamentos em condições inadequadas de conservação e limpeza; 

V - não manter em pontos adequados próximos das praças de pedágio sinalização indicativa 

dos valores das tarifas vigentes, bem como informações sobre seus direitos e obrigações; 

VI - não manter acessíveis aos usuários e à ANTT, por meio eletrônico, telefônico e postal, 

informações atualizadas, de caráter público, da concessionária; 

VII - não providenciar atualização do inventário, do registro e do cadastro dos bens 

vinculados à concessão; e 

VIII - não manter acessível, organizado e atualizado o livro de reclamações e sugestões dos 

usuários. 

Art. 4º Constituem infrações do Grupo I: 

I - não corrigir infração objeto da penalidade de advertência; 

II - cometer infração de idêntica natureza já punida com pena de advertência, no prazo de 1 

ano; 

III - não disponibilizar informações sobre as formas de comunicação dos usuários com a 

concessionária e a Ouvidoria da ANTT; 

IV - não responder às reclamações dos usuários ou não prestar as informações por eles 

solicitadas; 

V - não apresentar à ANTT, na forma e nos prazos da regulamentação específica, o 

Planejamento Anual ou a Programação Mensal de Obras e Serviços e suas alterações; 

VI - não comunicar à ANTT a existência de edificação ou obra irregular na faixa de domínio; 

VII - manter vegetação com altura superior a 30 cm em canteiro central e na faixa de domínio, 

ou superior a 10 cm em trevos, acessos, praças de pedágio e postos de pesagem, exceto 

quando autorizados como elemento de segurança; 

VIII - permitir a presença de vegetação afetando a visibilidade das pistas e acostamentos; 

IX - não apresentar, no prazo regulamentar, o projeto da obra como executada (as built); 

X - não manter a conservação adequada dos equipamentos previstos no Programa de 

Exploração; 

XI - não efetuar a inspeção de tráfego na periodicidade prevista em contrato; 
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XII - não promover a aferição das balanças pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO ou em entidade por este credenciada, na 

periodicidade determinada; 

XIII - não corrigir falha nos equipamentos das praças de pedágio no prazo de seis horas; 

XIV - não remover material que obstrua a pista e acostamentos no prazo de seis horas; 

XV - deixar caixa de chamadas (call box) inoperante por período superior a vinte e quatro 

horas; 

XVI - não corrigir falha em sistema ou equipamento dos postos de pesagem no prazo de vinte 

e quatro horas; 

XVII - não corrigir cerca danificada no prazo de vinte e quatro horas; 

XVIII - não corrigir falhas de selagem em juntas de pavimento rígido no prazo de setenta e 

duas horas; 

XIX - não corrigir marcos quilométricos danificados ou não repor os ausentes no prazo de 

setenta e duas horas; 

XX - não desobstruir o sistema de drenagem no prazo de setenta e duas horas; 

XXI - não recompor barreira lateral ou separadora de tráfego, mediana ou defensa danificada 

no prazo de setenta e duas horas; 

XXII - manter dispositivo de drenagem danificado ou ausente por período superior a sete dias; 

e 

XXIII - não manter adequada a proteção vegetal em taludes. 

Art. 5º Constituem infrações do Grupo II: 

I - não providenciar, em setenta e duas horas, reparos em obras de contenção; 

II - manter painel de mensagem variável danificado ou inoperante por período superior a vinte 

e quatro horas; 

III - não recolher a Verba de Fiscalização no prazo estabelecido em contrato; 

IV - apresentar deficiência no sistema de operação devido à falta de manutenção adequada ou 

ausência de equipamento no sistema de comunicação previsto no Programa de Exploração; 

V - apresentar tachas, tachões, balizadores ou delineadores de Obras-de-Arte Especiais - OAE 

danificados ou ausentes, por período superior a sete dias; 

VI - não corrigir defeitos em Obras-de-Arte Especiais - OAE, relativos à conservação, por 

período superior a trinta dias, exceto guarda-corpo; 
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VII - não dispor de equipamentos obrigatórios em veículos de socorro mecânico ou de apoio 

operacional; 

VIII - descumprir disposições legais, técnicas e contratuais relativas aos níveis de qualidade 

dos serviços; 

IX - utilizar-se da faixa de domínio da rodovia concedida para veiculação de publicidade ou 

qualquer outro fim, bem como tolerar, permitir ou não impedir sua utilização sem autorização 

da ANTT; 

X - alterar o Estatuto Social sem prévia anuência da ANTT. 

Art. 6º Constituem infrações do Grupo III: 

I - não dispor de pessoal técnico legalmente habilitado, quando a lei assim o exigir, próprio ou 

de terceiros, para a operação e manutenção das rodovias; 

II - manter o sistema operacional da rodovia em condições inadequadas, insuficientes ou em 

desacordo com o estabelecido no Plano de Exploração; 

III - não divulgar aos usuários as condições adversas ou problemas de segurança existentes na 

rodovia; 

IV - não dispor de equipamentos obrigatórios nos veículos de socorro médico ou apresentá-

los sem manutenção adequada; 

V - não dispor ou não disponibilizar veículos de socorro mecânico previstos no Programa de 

Exploração da Rodovia ou não providenciar atendimento mecânico de emergência no prazo 

contratual; 

VI - não efetuar sinalização de emergência ou de obras ou mantê-las de maneira insuficiente 

ou inadequada; 

VII - não encaminhar documentação e relatórios à ANTT na forma e nos prazos 

regulamentares, bem como não encaminhar, nos prazos determinados, informações e 

documentos solicitados pela Autarquia; 

VIII - manter pintura desgastada ou retrorefletância deficiente na sinalização horizontal, 

vertical ou aérea; 

IX - manter placa de sinalização vertical, aérea ou de segurança, suja, despadronizada, 

deteriorada, danificada ou ausente por período superior a setenta e duas horas; 

X - manter deteriorado, danificado ou ausente, por prazo superior a setenta e duas horas, 

guarda-corpo de Obras-de-Arte Especiais - OAE, inclusive passarela; 

XI - liberar ao tráfego, sem a adequada sinalização horizontal provisória ou definitiva, trecho 

recapeado de rodovia; 

XII - iniciar obra sem autorização da ANTT; 
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XIII - executar obras ou serviços em desacordo com o projeto aprovado pela ANTT; 

XIV - omitir informações às autoridades públicas sobre quaisquer atos e fatos ilegais ou 

ilícitos de que a concessionária tenha conhecimento em razão das atividades objeto da 

concessão; 

XV - não adotar providências, inclusive por vias judiciais, para garantia do patrimônio da 

rodovia, da faixa de domínio e dos bens da concessão; 

XVI - não manter, em separado, registro dos custos referentes aos contratos, acordos ou 

ajustes celebrados com acionistas controladores, diretos ou indiretos, e empresas controladas 

ou coligadas; 

XVII - não encaminhar à ANTT, tempestivamente, ou quando solicitadas, informações 

empresariais relativas à composição acionária da empresa e de seus acionistas, em todos os 

níveis, e às relações contratuais mantidas entre a empresa, seus acionistas e controladores; e 

XVIII - impedir ou dificultar o acesso da fiscalização aos dados relativos à administração, 

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros, assim como às obras, aos 

equipamentos e às instalações integrantes ou vinculadas à concessão. 

Art. 7º Constituem infrações do Grupo IV: 

I - não dispor ou não disponibilizar veículos de socorro médico previstos no Programa de 

Exploração da Rodovia ou não providenciar atendimento médico de emergência nos prazos 

contratuais; 

II - omitir informação sobre o recebimento de receitas alternativas, complementares, 

acessórias e de projetos associados, ou não registrá-las separadamente; 

III - cobrar tarifa sem prévia autorização ou em valor superior ao oficialmente autorizado pela 

ANTT; 

IV - não renovar, nos prazos e nos valores previstos, os seguros e as garantias estabelecidos 

em contrato; 

V - não efetuar reforço de garantia prestada quanto ao cumprimento das obrigações assumidas 

por meio do instrumento de outorga; 

VI - ceder, alienar ou onerar, no todo ou em parte, bens da concessão, ou realizar qualquer 

negócio jurídico que vise atingir idêntico resultado, salvo as alienações e onerações admitidas 

pelo contrato; 

VII - não submeter à prévia autorização da ANTT, transferência de ações que não implique 

alteração de seu controle acionário; 

VIII - não submeter à prévia autorização da ANTT, transferência de ações que não implique 

alteração de seu controle acionário, bem como reestruturação societária, que não resultem na 

mudança do grupo controlador indireto. 



153 

 

IX - não comunicar à ANTT, as operações financeiras realizadas com seus acionistas 

controladores diretos ou indiretos, ou com empresas que tenham participação direta ou 

indireta na concessionária, salvo aquelas operações financeiras vinculadas à prestação do 

serviço público, a seu objeto social ou a projetos associados. 

Art. 8º As infrações previstas nesta Resolução serão apuradas em Processo Administrativo 

Simplificado - PAS, nos termos da Resolução específica. 

Art. 9º Considera-se, dentre outros, inadequada a prestação de serviço por parte da 

concessionária que receber no período de 90 dias o número de 30 TRO, sujeitando-se à 

penalidade do inc. VIII do art. 5º. 

Parágrafo único. Compete ao Coordenador da Unidade Regional o controle dos TROs 

emitidos, para efeito do disposto no caput. 

Art. 10. As demais infrações estabelecidas nos contratos e não contempladas nesta resolução 

serão processadas na forma definida pelos respectivos contratos de concessão. 

Art. 11. As infrações relativas ao Vale-Pedágio obrigatório, cometidas pelas operadoras de 

rodovias federais pedagiadas, serão apuradas e apenadas na forma da Resolução específica da 

ANTT. 

Art. 12. O não pagamento da multa, no prazo devido, ensejará a retenção do seguro-garantia. 

Art. 13. O pagamento da multa não desobriga o infrator da responsabilidade de corrigir a 

irregularidade. 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ ALEXANDRE N. DE RESENDE 

Diretor-Geral" 
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ANEXO F - Resolução ANTT nº. 2.665 de 23 de abril de 2008 

 

Regulamenta as infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por inexecução 

contratual na exploração da infra-estrutura rodoviária federal concedida. 

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 78-A da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e fundamentada nos 

termos do Relatório DG - 063/08, de 22 de abril de 2008, constante do Processo nº 

50500.000688/2008-21 e Apenso nº 50500.046425/2007-87; 

Considerando o disposto no art. 29, inciso II, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 

incumbe ao Poder Concedente aplicar penalidades regulamentares e contratuais; 

Considerando o disposto no art. 24, inciso IV, da Lei nº 10.233, de 2001, que prevê a 

atribuição de a ANTT elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias; 

Considerando o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 10.233, de 2001, que estabelece ser 

atribuição da ANTT a fiscalização da prestação de serviços, cumprindo e fazendo cumprir as 

cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu 

descumprimento; 

Considerando o disposto no art. 26, inciso VII, da Lei nº 10.233, de 2001, que estabelece ser 

atribuição da ANTT a fiscalização do cumprindo das condições de outorga e das cláusulas 

contratuais de concessão para exploração da infra-estrutura; 

Considerando o disposto no art. 78-F, § 1º, da Lei nº 10.233, de 2001, determinando que o 

valor das multas seja fixado por regulamento aprovado pela Diretoria da Agência; 

Considerando que os Contratos de Concessão prevêem aplicação de penalidades de 

advertência e multa por inexecução contratual; 

Considerando que deve ser assegurada aos usuários a adequada prestação dos serviços nas 

rodovias concedidas; e 

Considerando que a minuta de resolução foi submetida à Audiência Pública nº 073/2007, 

realizada no período de 5 a 20 de dezembro de 2007, com o objetivo de resguardar os direitos 

dos usuários e dos agentes econômicos, resolve: 

Art. 1º Regulamentar as infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por 

inexecução contratual na exploração da infra-estrutura rodoviária concedida. 

Art. 2º As penalidades de multas serão calculadas tendo como base a Unidade de Referência 

de Tarifa - URT ou a Unidade de Referência de Multa - URM, conforme disposto nos 

contratos, com a seguinte gradação: 

I - Grupo 1. multa de 100 (cem) URTs ou URMs; 

II - Grupo 2. multa de 300 (trezentos) URTs ou URMs; 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-8987-1995_83952.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
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III - Grupo 3. multa de 500 (quinhentos) URTs ou URMs; 

IV - Grupo 4. multa de 750 (setecentos e cinqüenta) URTs ou URMs; e 

V - Grupo 5. multa de 1000 (mil) URTs ou URMs. 

Art. 3º Constituem infrações sujeitas à imposição da penalidade de advertência: 

I - deixar de manter acessíveis aos usuários, por meio eletrônico, telefônico e impresso, as 

informações relativas aos direitos e obrigações do usuário; 

II - deixar de disponibilizar informações, por meio eletrônico, telefônico, impresso e por meio 

de placas de sinalização, sobre as formas de comunicação dos usuários com a concessionária e 

a Ouvidoria da ANTT; 

III - deixar de disponibilizar ou de manter acessíveis os meios e canais para reclamações e 

sugestões dos usuários; 

IV - deixar de responder às reclamações ou não prestar as informações solicitadas pelos 

usuários no prazo de quinze dias, contados a partir da data do recebimento; 

V - deixar selagem deficiente em juntas de pavimento rígido por prazo superior a setenta e 

duas horas; 

VI - deixar de manter ou manter de forma deficiente marcos quilométricos por prazo superior 

a setenta e duas horas; 

VII - deixar meio-fios danificados, deteriorados ou ausentes por prazo superior a setenta e 

duas horas; 

VIII - utilizar, em serviço, veículo sem identificação; 

IX - deixar, em serviço, pessoal sem uniforme ou identificação; e 

X - aprovar projetos de terceiros para ocupação de faixa de domínio em desacordo com a 

regulamentação da ANTT ou com as normas do DNIT. 

Art. 4º Constituem infrações do Grupo 1: 

I - deixar de corrigir infração objeto de penalidade de advertência; 

II - cometer infração de idêntica natureza já punida com pena de advertência, no prazo de um 

ano; 

III - deixar a faixa de domínio, instalações, áreas operacionais e bens vinculados à concessão 

em condições inadequadas de conservação e limpeza; 

IV - deixar de remover, da faixa de domínio, material resultante de poda, capina ou obras no 

prazo de quarenta e oito horas; 
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V - deixar de manter ou manter de forma deficiente a sinalização vertical indicativa dos 

valores das tarifas vigentes; 

VI - deixar de enviar os projetos As Built; 

VII - deixar de repor tachas, tachões e balizadores refletivos danificados ou ausentes no prazo 

de setenta e duas horas; 

VIII - deixar de manter em taludes proteção vegetal adequada; 

IX - deixar vegetação com altura superior a trinta centímetros em canteiro central e na faixa 

de domínio, ou superior a dez centímetros em trevos, acessos, praças de pedágio e postos de 

pesagem ou de acordo com o especificado no PER/PEP, se este fizer referência diversa, 

exceto quando autorizados como elemento de segurança; 

X - deixar cerca danificada ou deixar de providenciar cercamento por prazo superior a 

quarenta e oito horas; 

XI - deixar painel de mensagem variável danificado ou inoperante por prazo superior a vinte e 

quatro horas; 

XII - deixar de corrigir falha em sistema ou equipamento dos postos de pesagem no prazo de 

vinte e quatro horas; e 

XIII - utilizar, permitir ou deixar de impedir a utilização da faixa de domínio da rodovia para 

veiculação de informação publicitária ou de qualquer natureza sem autorização da ANTT. 

Art. 5º Constituem infrações do Grupo 2: 

I - deixar de atender, nas respectivas praças, ao limite máximo de extensão de fila ou o tempo 

máximo de atendimento para pagamento do pedágio; 

II - efetuar bloqueio de pista, sem prévio aviso à ANTT, em decorrência de obras ou serviços 

que possam ser objeto de programação; 

III - deixar de corrigir depressões, abaulamentos (escorregamentos de massa asfáltica) ou 

áreas exsudadas na pista ou no acostamento, no prazo de setenta e duas horas; 

IV - deixar de corrigir, no pavimento rígido, defeitos com grau de severidade alto, no prazo de 

sete dias; 

V - deixar de manter ou manter de forma deficiente a sinalização (vertical ou aérea) de 

indicação de serviços auxiliares ou educativas, por prazo superior a setenta e duas horas; 

VI - deixar a sinalização vertical, horizontal ou aérea despadronizadas; 

VII - deixar de manter ou manter de forma deficiente dispositivo anti-ofuscante por prazo 

superior a sete dias; 
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VIII - deixar com problemas de conservação elemento de Obra-de-Arte Especial, exceto 

guarda-corpo, por prazo superior a trinta dias; 

IX - deixar de manter ou manter de forma deficiente sistema de drenagem por prazo superior 

a setenta e duas horas; 

X - deixar processo erosivo nos taludes, sem solução, ainda que provisória, por prazo superior 

a setenta e duas horas; 

XI - deixar de manter ou manter de forma deficiente o sistema de iluminação da rodovia, por 

prazo superior a quarenta e oito horas; 

XII - deixar de efetuar inspeção de tráfego; 

XIII - deixar de corrigir falha em equipamento de praça de pedágio no prazo de seis horas; e 

XIV - deixar "Call Box" inoperante por prazo superior a vinte e quatro horas, ou de acordo 

com o especificado no PER, se este fizer referência diversa. 

Art. 6º Constituem infrações do Grupo 3: 

I - deixar de providenciar socorro mecânico; 

II - deixar de manter ou manter de forma deficiente os equipamentos obrigatórios dos veículos 

de socorro mecânico ou de apoio operacional; 

III - deixar de enviar à ANTT o Planejamento Anual ou a Programação Mensal de Obras e 

Serviços e suas alterações; 

IV - liberar ao tráfego trecho de via sem a adequada sinalização horizontal provisória ou 

definitiva; 

V - deixar segmento homogêneo da rodovia com valores de indicadores de qualidade ou 

parâmetros de desempenho aquém dos estabelecidos, exceto quando objeto de aplicação de 

multa moratória; 

VI - deixar de remover material que obstrua a pista ou acostamentos no prazo de seis horas; 

VII - deixar de manter ou manter de forma deficiente a sinalização horizontal, vertical ou 

aérea; 

VIII - deixar de manter ou manter de forma deficiente a sinalização de regulamentação ou de 

advertência, vertical ou aérea, por prazo superior a vinte e quatro horas; 

IX - deixar de recompor barreira rígida ou defensa metálica danificada no prazo de setenta e 

duas horas; 

X - deixar de intervir adequadamente em elemento da rodovia quando da ocorrência de fatos 

oriundos da ação de terceiros ou de eventos da natureza que possam colocar em risco a 

segurança do usuário, no prazo de quarenta e oito horas; 
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XI - deixar de manter ou manter de forma deficiente guarda corpo de Obra-de-Arte Especial, 

inclusive passarela, por prazo superior a setenta e duas horas;  

XII - permitir a presença de vegetação que prejudique a visibilidade dos elementos de 

segurança e da sinalização da rodovia e a trafegabilidade das pistas e acostamentos; 

XIII - deixar de promover a aferição das balanças; 

XIV - deixar de dispor de pessoal técnico legalmente habilitado para execução de atividade 

relacionada à concessão; 

XV - deixar de encaminhar documentação, relatórios ou informações à ANTT; 

XVI - ceder, alienar ou onerar, no todo ou em parte, bens da concessão, ou realizar qualquer 

negócio jurídico que vise atingir idêntico resultado, salvo as alienações e onerações admitidas; 

XVII - deixar de comunicar, à ANTT, as operações financeiras realizadas com seus acionistas 

controladores, diretos ou indiretos, ou com empresas que tenham participação direta ou 

indireta na concessionária, salvo as operações financeiras vinculadas à prestação do serviço 

público, ao seu objeto social ou a projetos associados; 

XVIII - deixar de recolher a verba de fiscalização; 

XIX - deixar de comprovar, junto à ANTT, que as apólices de seguro ou a garantia prestada 

foram renovadas; 

XX - deixar de encaminhar à ANTT cópia do comprovante de pagamento do seguro 

contratado; e 

XXI - deixar de encaminhar à ANTT cópia do comprovante de pagamento ou de depósito da 

garantia prestada. 

Art. 7º Constituem infrações do Grupo 4: 

I - deixar de divulgar aos usuários as condições adversas ou problemas de segurança 

existentes na rodovia; 

II - deixar de manter ou manter de forma deficiente a sinalização de emergência; 

III - deixar de manter ou manter de forma deficiente a sinalização de obra ou serviços; 

IV - manter ausente guarda-corpo de Obra-de-Arte Especial, inclusive passarela, por prazo 

superior a quarenta e oito horas; 

V - deixar de adotar as providências cabíveis, inclusive por vias judiciais, para garantia do 

patrimônio da rodovia, da faixa de domínio e dos bens da concessão, inclusive quanto à 

implantação de acessos irregulares e ocupações ilegais; 

VI - deixar de manter ou manter de forma deficiente o sistema operacional da rodovia; 
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VII - deixar de prestar apoio às autoridades ou ao Poder Público em suas ações nos limites do 

trecho concedido sob sua responsabilidade; 

VIII - omitir informação sobre o recebimento de receitas alternativas, complementares, 

acessórias e de projetos associados, ou não registrá-las contabilmente separado; 

IX - deixar de encaminhar à ANTT, tempestivamente e quando solicitadas, informações 

empresariais relativas à sua composição acionária e de seus acionistas, ou às relações 

contratuais, em todos os níveis, entre a concessionária, seus acionistas e controladores; e 

X - emitir valores mobiliários, obrigações, títulos financeiros similares ou negociar debêntures 

que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros, sem a prévia 

anuência da ANTT. 

XI - alterar o Estatuto Social sem prévia anuência da ANTT conforme os dispositivos 

contratuais; 

XII - contratar seguro ou prestar garantia fora do prazo fixado; 

XIII - contratar seguro ou prestar garantia com valor inferior ao fixado; 

XIV - deixar de retificar as apólices contratadas ou garantia prestada quando constatada 

alguma irregularidade; 

XV - deixar de informar à ANTT quaisquer fatos que possam repercutir no seguro contratado 

ou na garantia prestada; e 

XVI - modificar termos e condições do seguro contratado ou da garantia prestada sem prévia 

anuência da ANTT. 

Art. 8º Constituem infrações do Grupo 5: 

I - deixar de providenciar atendimento médico de emergência; 

II - deixar de manter ou manter de forma deficiente os equipamentos obrigatórios dos veículos 

de atendimento médico; 

III - cobrar tarifa sem prévia autorização ou em valor superior ao autorizado pela ANTT; 

IV - iniciar obra sem autorização da ANTT; 

V - executar obras ou serviços em desacordo com o projeto autorizado pela ANTT; 

VI - impedir ou dificultar o acesso da fiscalização aos dados relativos à administração, 

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros, assim como às obras, aos 

equipamentos e às instalações integrantes ou vinculadas à concessão; 

VII - deixar de submeter à prévia autorização da ANTT a transferência de ações que implique 

alteração de seu controle acionário; 
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VIII - deixar de submeter à prévia autorização da ANTT as reestruturações societárias que 

importem alteração do grupo controlador; 

IX - deixar de contratar seguro ou de prestar garantia; 

X - deixar de recompor o montante integral da garantia prestada ou recompô-la fora do prazo 

fixado, se executada; 

XI - deixar de cumprir obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato de concessão; 

XII - contrair empréstimos ou obrigações cujos prazos de amortização excedam o termo final 

da concessão, sem a prévia autorização da ANTT; 

XIII - dar, em garantia, direitos emergentes da concessão que comprometam a execução das 

obras e serviços previstos no contrato de concessão; e 

XIV - dar, em garantia, direitos emergentes da concessão sem prévia autorização da ANTT. 

Art. 9º As infrações previstas nesta Resolução serão apuradas em Processo Administrativo 

Simplificado - PAS, nos termos da Resolução específica. 

§ 1º Caso sejam as circunstâncias da infração consideradas favoráveis ao infrator, o valor da 

penalidade de multa poderá ser reduzido em até 60% (sessenta por cento), nos termos da 

Resolução específica mencionada no caput. (Parágrafo acrescentado pela Resolução ANTT nº 

3.593, de 06.10.2010, DOU 11.10.2010) 

§ 2º Na hipótese de infrações descritas nos Grupos 1, 2 ou 3, desta Resolução, caso o valor da 

penalidade tenha sido reduzido ao máximo e as circunstâncias assim o justifiquem, a 

penalidade de multa poderá ser substituída pela de advertência. (NR) (Parágrafo acrescentado 

pela Resolução ANTT nº 3.593, de 06.10.2010, DOU 11.10.2010) 

Art. 10. As demais infrações estabelecidas nos contratos e não contempladas nesta Resolução 

serão processadas na forma definida pelos respectivos contratos de concessão. 

Art. 11. O não pagamento da multa, no prazo devido, ensejará a execução da garantia. 

Art. 12. O pagamento da multa não desobriga o infrator da responsabilidade de corrigir a 

irregularidade. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Fica revogada a Resolução ANTT nº 1.236, de 14 de dezembro de 2005. 

NOBORU OFUGI 

Diretor-Geral, Em exercício 

 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-3593-2010_111744.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-3593-2010_111744.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-3593-2010_111744.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-1236-2005_101272.html
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ANEXO G - Resolução ANTT nº. 2.689 de 13 de maio de 2008 

 

Aprova Regulamento que estabelece procedimentos para aplicação de penalidades de 

advertência e multa na exploração da infra-estrutura rodoviária federal administrada pela 

ANTT. 

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 24, inciso IV, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 , fundamentada 

nos termos do Relatório DG - 077/08, de 12 de maio de 2008, no que consta dos Processos nº 

50500.105899/2007-78 e nº 50500.040469/2006-12 ; 

Considerando o disposto no art. 29, incisos I e II, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 , 

que incumbe ao Poder Concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar 

permanentemente a sua prestação e aplicar penalidades regulamentares e contratuais; 

Considerando o disposto no art. 24, inciso VIII, da Lei nº 10.233, de 2001 , que estabelece ser 

atribuição da ANTT a fiscalização da prestação de serviços, cumprindo e fazendo cumprir as 

cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades pelo seu 

descumprimento; 

Considerando o disposto no art. 26, inciso VII, da Lei nº 10.233, de 2001 , que atribui à 

ANTT a fiscalização do cumprimento das condições de outorga e das cláusulas contratuais de 

concessão para exploração da infra-estrutura; e 

Considerando que a minuta de Resolução foi submetida à Audiência Pública nº 068/2007, 

realizada entre os dias 26 de novembro e 11 de dezembro de 2007, com o objetivo de 

resguardar os direitos dos usuários e dos agentes econômicos, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Regulamento anexo, que estabelece procedimentos para aplicação de 

penalidades de advertência e multa na exploração da infra-estrutura rodoviária federal 

administrada pela ANTT. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 

NOBORU OFUGI 

Diretor-Geral 

Em exercício 

ANEXO 

REGULAMENTO QUE ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE 

PENALIDADES DE ADVERTÊNCIA E MULTA NA EXPLORAÇÃO DA INFRA-

ESTRUTURA RODOVIÁRIA FEDERAL ADMINISTRADA PELA ANTT TÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 1º O Processo Administrativo Simplificado - PAS para aplicação de penalidades de 

advertência e multa na exploração da infra-estrutura rodoviária federal administrada pela 

ANTT será instaurado de ofício e iniciado mediante lavratura de Auto de Infração ou 

expedição de Notificação de Infração. 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-8987-1995_83952.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-10233-2001_85052.html
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TÍTULO II 

DO AUTO DE INFRAÇÃO 

Art. 2º O Auto de Infração - AI será lavrado pela fiscalização da ANTT quando verificada a 

prática de infração contratual ou regulatória pela concessionária, em flagrante ou decorrente 

da não correção, no prazo previsto, de ocorrência registrada em Termo de Registro de 

Ocorrência. 

Art. 3º O AI será lavrado em três vias, de igual teor, e deverá conter: 

I - identificação da concessionária; 

II - descrição da infração cometida; 

III - dispositivo legal, contratual ou regulatório infringido; 

IV - local, dia e hora da constatação da infração pelo fiscal; 

V - prazo para correção da irregularidade tipificada como infração; e 

VI - identificação e assinatura do fiscal autuante. 

§ 1º A 1ª via do AI será entregue no local de ocorrência da infração ao funcionário da 

concessionária ou em sua instalação fixa. 

§ 2º O funcionário da concessionária, ao receber o AI, deverá apor o ciente e registrar sua 

identificação, dia e hora, para fins de autuação da concessionária. 

§ 3º O fiscal autuante enviará a 2ª via do AI à Coordenação da Unidade Regional da ANTT 

para ciência, controle e encaminhamento à Gerência de Fiscalização da Exploração da Infra-

Estrutura - GEFEI. 

§ 4º A 3ª via do AI será arquivada pelo fiscal. 

Art. 4º Uma vez lavrado, o AI não poderá ser inutilizado nem ter sustada sua tramitação. 

§ 1º Nos casos de ocorrência de erro ou engano no preenchimento que inviabilize a autuação 

ou no caso de recusa de seu recebimento, o fiscal remeterá a 1ª via do AI, juntamente com a 2ª 

via, conforme procedimento descrito no § 3º do art. 3º. 

§ 2º Nos casos em que não for possível a correção, o AI será invalidado pela GEFEI. 

§ 3º Nos casos de recusa de recebimento ou possibilidade de sua correção, o Gerente de 

Fiscalização da Exploração da Infra-Estrutura encaminhará à concessionária cópia da 1ª via 

do AI, anexada à Notificação de Autuação, mediante correspondência registrada, com aviso 

de recebimento - AR. 

§ 4º Eventual omissão ou incorreção na capitulação legal, contratual ou regulatória não 

invalida o AI, desde que a irregularidade esteja descrita com clareza e a infração 

caracterizada. 
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Art. 5º Esgotado o prazo especificado no AI, a fiscalização da ANTT verificará se houve a 

correção da irregularidade que caracterizou a infração. 

§ 1º Efetuada a correção, a concessionária cientificará a fiscalização da ANTT, que verificará 

sua execução, registrará o fato e o comunicará à Coordenação da Unidade Regional da ANTT. 

§ 2º A correção da irregularidade não exime a concessionária da infração já registrada e não 

impede o prosseguimento do processo administrativo. 

§ 3º Não havendo a correção ou não tendo esta sido aceita pela fiscalização, será lavrado novo 

AI, fazendo referência ao anterior e registrando, em seu encaminhamento, tratar-se de não 

correção de irregularidade já caracterizada em outro AI. 

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, o prazo para correção será contado a partir do 

vencimento do respectivo AI anteriormente lavrado. 

TÍTULO III 

DO TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA 

Art. 6º O Termo de Registro de Ocorrência - TRO será lavrado pela fiscalização da ANTT no 

momento em que for verificada a ocorrência - defeito ou inconformidade - que caracterize 

como infração a sua não correção, pela concessionária, no prazo contratual ou regulatório. 

Art. 7º O TRO será lavrado em três vias, de igual teor, e deverá conter: 

I - identificação da concessionária; 

II - identificação da ocorrência; 

III - dispositivo contratual ou regulatório que caracterize a infração, no caso de não correção 

da ocorrência após o prazo previsto; 

IV - local, dia e hora da constatação da ocorrência; 

V - prazo para correção da ocorrência; e 

VI - identificação e assinatura do fiscal. 

§ 1º A 1ª via do TRO será entregue no local da ocorrência ao funcionário da concessionária 

ou em sua instalação fixa. 

§ 2º O funcionário da concessionária, ao receber o TRO, deverá apor o ciente e registrar sua 

identificação, dia e hora, para fins de comunicação à concessionária do início da contagem do 

prazo para a correção da irregularidade. 

§ 3º A 2ª e 3ª vias do TRO permanecerão em poder do fiscal até o fim do prazo nele previsto 

para correção da ocorrência registrada. 

Art. 8º Esgotado o prazo especificado para correção da ocorrência registrada, a fiscalização 

da ANTT verificará se houve seu atendimento, indicando, na 2ª e 3ª vias, se o TRO foi 

atendido. 
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§ 1º Efetuada a correção, a concessionária cientificará a fiscalização da ANTT, que verificará 

sua execução e encaminhará a 2ª via do TRO à Coordenação da Unidade Regional da ANTT 

para ciência e controle. 

§ 2º Não havendo a correção no prazo previsto ou não tendo sido aceita pela fiscalização, esta 

lavrará o AI, nos termos do Título II deste Regulamento e anexará a 2ª via do TRO à 2ª via do 

AI, fazendo referência à anterior e registrando tratar-se de não correção da irregularidade ou 

sua não aceitação. 

§ 3º A 3ª via do TRO será arquivada pelo fiscal. 

Art. 9º Nos casos de ocorrência de erro ou engano no preenchimento do TRO, o fiscal o 

inutilizará, escrevendo INVÁLIDO nas três vias, arquivando a 3ª e encaminhando as demais à 

Coordenação da Unidade Regional da ANTT, para ciência e controle. 

TÍTULO IV 

DA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 

Art. 10. A Notificação de Infração - NI será expedida pela GEFEI quando for constatada, no 

curso de qualquer ato ou procedimento administrativo, incluindo atividades administrativas de 

rotina, a prática, por concessionária de rodovia, de infração contratual ou regulatória, 

devidamente fundamentada em Nota Técnica que a caracterize. 

§ 1º A NI será encaminhada à concessionária mediante correspondência registrada, com aviso 

de recebimento - AR, contendo, em anexo, a Nota Técnica e indicará prazo para correção da 

irregularidade. 

§ 2º Eventual omissão ou incorreção na capitulação contratual ou regulatória não invalida a 

NI, desde que a irregularidade esteja descrita com clareza e a infração caracterizada. 

Art. 11. Esgotado o prazo especificado na NI, a fiscalização da ANTT deverá verificar se 

houve a correção da irregularidade que caracterizou a infração. 

§ 1º A correção da irregularidade não exime a concessionária da responsabilidade pela 

infração já registrada e não impede o prosseguimento do processo administrativo, ou sua 

instauração. 

§ 2º Não havendo a correção ou não tendo esta sido aceita pela fiscalização, a GEFEI 

expedirá nova NI, fazendo referência à anterior e registrando tratar-se de não correção da 

irregularidade ou sua não aceitação. 

§ 3º Para a hipótese descrita no § 2º, o prazo para a correção será contado a partir do 

vencimento da respectiva NI anteriormente emitida. 

TÍTULO V 

DA DEFESA DA CONCESSIONÁRIA E DA DECISÃO 

Art. 12. Após o recebimento de AI ou de NI, a concessionária tem o prazo de trinta dias para 

a apresentação de defesa junto à GEFEI. 
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§ 1º Esgotado o prazo especificado no caput, sem que haja manifestação da concessionária, a 

GEFEI juntará aos autos Termo de Não Apresentação de Defesa e proferirá decisão 

devidamente fundamentada. 

§ 2º No caso de aplicação de penalidade, a GEFEI expedirá Notificação de Advertência ou 

Notificação de Multa, conforme Título VI deste Regulamento. 

§ 3º No caso de decisão pelo arquivamento, a GEFEI notificará a concessionária, 

encaminhando cópia da decisão, e comunicará o fato à Superintendência de Exploração da 

Infra-Estrutura. 

TÍTULO VI 

DAS NOTIFICAÇÕES DE ADVERTÊNCIA E DE MULTA 

Art. 13. A aplicação da penalidade se efetivará pela expedição da Notificação de Advertência 

ou da Notificação de Multa, pela GEFEI, que conterão, em anexo, cópia da decisão que a 

fundamentou, e serão enviadas à concessionária mediante correspondência registrada, com 

aviso de recebimento - AR. 

§ 1º No caso de aplicação de multa, a concessionária terá o prazo improrrogável de trinta dias 

para efetuar seu pagamento, contados a partir do recebimento da correspondente Notificação. 

§ 2º Quando o valor da multa a ser aplicada for igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), a decisão a ser proferida será previamente comunicada à Diretoria da ANTT. 

TÍTULO VII 

DO RECURSO 

Art. 14. Da decisão da GEFEI cabe recurso à Superintendência de Exploração da Infra-

Estrutura, no prazo improrrogável de dez dias, contados do recebimento da respectiva 

Notificação de Advertência ou de Multa. 

§ 1º Se o valor da multa aplicada for igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

a Superintendência de Exploração da Infra-Estrutura emitirá Nota Técnica com análise do 

recurso apresentado e encaminhará o processo à Diretoria, para seu julgamento. 

§ 2º Julgado procedente o recurso, o processo será arquivado. 

§ 3º Julgado improcedente o recurso, se a sanção aplicada for de multa, a concessionária 

deverá efetuar seu pagamento no prazo de trinta dias, contados do recebimento da respectiva 

comunicação. 

§ 4º Cópia da decisão do recurso será encaminhada à concessionária, pela GEFEI, mediante 

correspondência registrada, com aviso de recebimento - AR. 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. A ocorrência de reiteradas irregularidades apontadas por meio de TRO, AI ou NI 

poderá ensejar, a critério da ANTT, a instauração de processo administrativo nos termos do 

art. 38 da Lei nº 8.987, de 1995 . 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-8987-1995_83952.html
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Art. 16. O pagamento da multa não desobriga a concessionária da responsabilidade de 

corrigir a irregularidade. 

Art. 17. Na aplicação deste Regulamento será observado o disposto na Resolução ANTT nº 

442, de 17 de fevereiro de 2004 , no que couber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-442-2004_100024.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-442-2004_100024.html
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ANEXO H - Resolução ANTT nº 4.071, de 3 de abril de 2013 

 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

DIRETORIA 

DOU de 24/07/2013 (nº 141, Seção 1, pág. 60) 

Regulamenta as infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por inexecução 

contratual na exploração da infraestrutura rodoviária federal concedida. 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 78-A da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, 

bem como o disposto no art. 29, inciso II, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; no art. 

24, incisos IV e VIII, art. 26, inciso VII, e no art. 78-F, § 1º da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 

2001; fundamentada no Voto DCN - 35, de 1º de abril de 2013, no que consta do Processo nº 

50500.026463/2010-19, e as contribuições colhidas na Audiência Pública nº 133/2013, 

resolve: 

Art. 1º - Regulamentar as infrações sujeitas às penalidades de advertência e multa por 

inexecução contratual na exploração da infraestrutura rodoviária federal concedida. 

Art. 2º - As penalidades de multas para as Concessões da 1ª Etapa do PROCROFE serão 

calculadas tendo como base a Unidade de Referência de Tarifa - URT ou a Unidade de 

Referência de Multa - URM, conforme disposto nos Contratos de Concessão, com a seguinte 

gradação: 

I - Grupo 1 - multa de 100 (cem) URTs ou URMs; 

II - Grupo 2 - multa de 300 (trezentos) URTs ou URMs; 

III - Grupo 3 - multa de 500 (quinhentos) URTs ou URMs; 

IV - Grupo 4 - multa de 750 (setecentos e cinqüenta) URTs ou URMs; e 

V - Grupo 5 - multa de 1000 (mil) URTs ou URMs. 

Art. 3º - A partir das Concessões da 2ª Etapa do PROCROFE, as penalidades de multas serão 

calculadas tendo como base a Unidade de Referência de Tarifa - URT, conforme disposto nos 

Contratos de Concessão, com a seguinte gradação: 

I - Grupo 1 - multa de 100 (cem) URTs; 

II - Grupo 2 - multa de 165 (cento e sessenta e cinco) URTs; 

III - Grupo 3 - multa de 275 (duzentos e setenta e cinco) URTs; 

IV - Grupo 4 - multa de 413 (quatrocentos e treze) URTs; e 

V - Grupo 5 - multa de 550 (quinhentos e cinquenta) URTs. 

Art. 4º - Constituem infrações sujeitas à imposição da penalidade de advertência: 

I - deixar de manter acessíveis, a qualquer tempo, aos usuários, por meio eletrônico, 

telefônico e impresso, as informações relativas aos direitos e obrigações do usuário; 

II - operar o Centro de Controle Operacional - CCO sem um Sistema de Gerenciamento 

Operacional - SGO instalado; 

III - deixar de disponibilizar informações, a qualquer tempo, por meio eletrônico, telefônico, 

impresso e por meio de placas de sinalização, sobre as formas de comunicação dos usuários 

com a concessionária e a Ouvidoria da ANTT; 

IV - deixar de disponibilizar ou de manter acessíveis, a qualquer tempo, meios de sugestões e 

reclamações previstos em contrato para uso dos usuários; 
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V - deixar selagem em juntas de pavimento rígido ou trincas em desconformidade com o 

PER, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme prazo diverso previsto no 

Contrato de Concessão ou no PER; 

VI - deixar de manter marcos quilométricos ou mantê-los em más condições de visibilidade, 

por prazo superior a 7 (sete) dias, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de 

Concessão ou no PER; 

VII - deixar meios-fios danificados, deteriorados ou ausentes por prazo superior a 72 (setenta 

e duas) horas, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de Concessão ou no PER; 

VIII - utilizar em serviço, veículo e/ou equipamento sem identificação da Concessionária; 

IX - deixar, em serviço, pessoal sem uniforme ou identificação; 

X - aprovar projetos de terceiros para ocupação de faixa de domínio em desacordo com a 

regulamentação da ANTT ou com as normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes - DNIT; 

XI - encaminhar à ANTT projetos em desacordo com qualquer das seguintes referências: 

a) regulamentação da ANTT; 

b) normas do DNIT; 

c) Contrato de Concessão, e 

d) PER. 

XII - deixar barreira de concreto de Obra-de-Arte Especial - OAE sem pintura por prazo 

superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme prazo diverso previsto no Contrato de 

Concessão ou no PER; 

XIII - deixar armaduras de OAE sem recobrimento por prazo superior a 48 (quarenta e oito 

horas); 

XIV - deixar de aparelhar a Polícia Rodoviária Federal - PRF, conforme critérios 

estabelecidos pela ANTT; 

XV - deixar de comunicar, por escrito, à ANTT o início e/ou o término de cada obra e/ou a 

paralisação e reinício de cada obra; 

XVI - deixar de instalar e/ou deixar de manter em local visível aos usuários placa indicativa 

com breve descrição da obra, informações relativas ao responsável técnico e logomarca da 

ANTT e da concessionária; 

XVII - deixar de manter ou manter em desconformidade com o contrato as áreas destinadas ao 

atendimento ao usuário; 

XVIII - deixar de comprovar, junto à ANTT, a renovação das apólices de seguro ou da 

garantia prestada; 

XIX - deixar de encaminhar à ANTT cópia do comprovante de pagamento do seguro 

contratado; 

XX - deixar de encaminhar à ANTT cópia do comprovante de pagamento ou de depósito da 

garantia prestada; 

XXI - deixar de informar à ANTT quaisquer fatos que possam repercutir no seguro contratado 

ou na garantia prestada; 

XXII - deixar de encaminhar, dentro do prazo determinado pela ANTT, relatório de 

implantação do Sistema de Gestão da Qualidade ou o relatório do Sistema de Gestão 

Ambiental, desde que essa obrigação tenha sido prevista no Contrato de Concessão; 

XXIII - deixar de encaminhar, dentro do prazo determinado pela ANTT, relatório de 

reclamações e sugestões dos usuários; 

XXIV - deixar de encaminhar, dentro do prazo determinado pela ANTT, os relatórios 

relativos às atividades de pesquisa proveniente de recursos destinados ao desenvolvimento 

tecnológico na área de engenharia rodoviária - RDT; 
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XXV - deixar de cumprir a programação mensal e/ou suas alterações previamente enviadas à 

ANTT, salvo os casos de antecipação de cronograma, inclusão ou alteração de valor de obras 

ou serviços previstos no Grupo 4 de penalidades; e 

XXVI - deixar de enviar, dentro do prazo determinado pela ANTT, o Relatório de 

Acompanhamento Ambiental, conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou no PER; 

Art. 5º - Constituem infrações do Grupo 1: 

I - deixar de corrigir infração, dentro do prazo determinado pela ANTT, ou dentro dos prazos 

estabelecidos no Contrato de Concessão ou respectivo PER, objeto de penalidade de 

advertência; 

II - cometer infração de idêntica natureza já punida com pena de advertência, no prazo de um 

ano contado a partir da emissão da respectiva Notificação de Advertência que deu origem à 

primeira; 

III - deixar de executar os serviços de conservação das instalações, áreas operacionais e bens 

vinculados à concessão por prazo superior a 72 horas após a ocorrência de evento que 

comprometa suas condições normais de uso e a integridade do bem; 

IV - deixar de realizar a guarda e vigilância dos bens vinculados a concessão; 

V - deixar de remover, da faixa de domínio, material resultante de poda, capina ou obras no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo no caso de materiais reaproveitáveis ou de bota-

foras autorizados pela ANTT; 

VI - deixar de manter ou manter sinalização vertical indicativa dos valores das tarifas vigentes 

de forma não visível pelos usuários; 

VII - deixar de enviar ou enviar fora do prazo o(s) projeto(s) "as built" ou comunicação de 

que a obra foi implantada exatamente de acordo com o projeto executivo, sem necessidade de 

encaminhamento de projeto "as built"; 

VIII - apresentar informações incorretas ou inverídicas no projeto "as built"; 

IX - deixar de repor ou manter tachas, tachões e balizadores refletivos danificados ou ausentes 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas; 

X - deixar vegetação com altura superior a 30 (trinta) centímetros em canteiro central e na 

faixa de domínio, ou superior a 10 (dez) centímetros em trevos, acessos, praças de pedágio e 

postos de pesagem ou de acordo com o especificado no PER, se este fizer referência diversa; 

XI - deixar de cortar e/ou remover ou proteger árvores e arbustos que afetem a visibilidade 

dos usuários e que representem perigo à segurança do tráfego, observadas as correspondentes 

restrições ambientais; 

XII - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias, para reparação de cercamento nas áreas 

operacionais por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas; 

XIII - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias, para reparar painel de mensagem 

variável inoperante ou em condições que não permitam a transmissão de informações aos 

usuários, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas; 

XIV - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias para reparação das cercas limítrofes da 

faixa de proteção e de seus aceiros por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas; 

XV - deixar de adotar medidas, ainda que provisórias, para corrigir falha em sistema ou 

equipamento dos postos de pesagem no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou de acordo com o 

especificado no Contrato e/ou PER, se este fizer referência diversa; 

XVI - deixar equipamento de pesagem paralisado em prazo superior a 120 (cento e vinte) 

horas por ano; 

XVII - utilizar, permitir ou deixar de impedir a utilização da faixa de domínio da rodovia para 

veiculação de informação publicitária ou de qualquer natureza sem autorização da ANTT; 

XVIII - deixar desnível entre a pista e o acostamento em valores superiores aos previstos no 

Contrato de Concessão ou no PER; 
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XIX - deixar de zelar pelas boas condições dos acessos à rodovia e ruas laterais, adotando, 

quando necessárias, as providências junto a terceiros visando sua manutenção, ou, adotando 

medidas para o fechamento ou regularização, caso não sejam autorizados pela ANTT; 

XX - deixar de operar ou operar o Circuito Fechado de TV em desconformidade com as 

condições previstas no PER; 

XXI - deixar de operar ou operar o sistema de controle de velocidade em desconformidade 

com as condições previstas no PER; 

XXII - deixar de operar ou operar o sistema de cobrança eletrônica de pedágio em 

desconformidade com as condições previstas no PER; 

XXIII - deixar de operar ou operar o Sistema de Sensoriamento Meteorológico em 

desconformidade com as condições previstas no PER; 

XXIV - deixar de implantar o Sistema de Informações Georreferenciadas - SIG, conforme 

previsto no Contrato de Concessão ou no PER; 

XXV - deixar de manter no local da obra uma via completa do projeto executivo chancelado, 

para consulta da fiscalização; 

XXVI - deixar de apresentar projetos no prazo contratual ou regulatório; 

XXVII - modificar termos e condições do seguro contratado ou da garantia prestada sem 

prévia anuência da ANTT; 

XXVIII - deixar de adotar providências para corrigir desnível entre faixas contíguas, ainda 

que em caráter provisório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou, deixar de implementar a 

solução definitiva para correção no prazo estabelecido pela ANTT; 

XXIX - deixar de manter, conforme Contrato de Concessão e PER, pessoal mínimo para 

execução de serviço operacional; 

XXX - não submeter à prévia aprovação da ANTT a desativação/ baixa de bens móveis da 

concessão; e 

XXXI - manter equipamento em operação com idade superior à vida útil informada para 

efeito de depreciação. 

Art. 6º - Constituem infrações do Grupo 2: 

I - deixar de liberar a passagem nas cancelas nas respectivas praças em situações de 

atingimento ao limite máximo de extensão de fila ou do tempo máximo de atendimento para 

pagamento do pedágio; 

II - efetuar bloqueio de pista, sem prévio aviso à ANTT, em decorrência de obras ou serviços 

que possam ser objeto de programação; 

III - deixar de corrigir depressões, abaulamentos (escorregamentos de massa asfáltica) ou 

áreas exsudadas na pista ou no acostamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ou 

conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER; 

IV - deixar de corrigir/tapar buracos, panelas na pista ou no acostamento, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER; 

V - deixar de corrigir, no pavimento rígido, defeitos com grau de severidade alto, no prazo de 

7 (sete) dias, ou conforme previsto no Contrato de Concessão e/ou PER; 

VI - permitir que pavimento rígido tenha o Índice de Condição do Pavimento - ICP inferior 

aos valores previstos no Contrato de Concessão e no PER; 

VII - deixar de corrigir, no pavimento rígido, defeitos de alçamento de placa, fissura de canto, 

placa dividida (rompida), escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas e 

buracos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou conforme previsto no Contrato de 

Concessão e/ou PER; 

VIII - deixar de manter ou manter de forma não visível pelos usuários sinalização (vertical ou 

aérea) de indicação, de serviços auxiliares ou educativas, por prazo superior a 7 (sete) dias; 

IX - deixar de manter ou manter sinalização vertical provisória ou a sinalização de obras em 

desconformidade com as normas técnicas vigentes; 
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X - deixar de manter ou manter de forma não funcional dispositivo anti-ofuscante por prazo 

superior a 7 (sete) dias, ou conforme previsto no Contrato de Concessão ou no PER; 

XI - deixar com problemas de conservação elemento de OAE, exceto guarda-corpo, por prazo 

superior a 30 (trinta) dias ou conforme Contrato de Concessão e/ou PER; 

XII - deixar de reparar, limpar ou desobstruir sistema de drenagem e Obra-de-Arte Corrente-

OAC por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme previsto no Contrato de 

Concessão ou no PER; 

XIII - deixar de adotar providências para solucionar, ainda que de modo provisório, processo 

erosivo ou condição de instabilidade em talude, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, 

ou deixar de implementar solução definitiva no prazo estabelecido pela ANTT; 

XIV - deixar de manter ou manter de forma não funcional o sistema de iluminação da rodovia, 

por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

XV - deixar de efetuar ou efetuar inspeção de tráfego em desacordo com o PER; 

XVI - deixar de corrigir falha em equipamento de praça de pedágio no prazo de 6 (seis) horas, 

sem prejuízo ao atendimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos no PER; 

XVII - deixar "Call Box" inoperante por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, ou de 

acordo com o especificado no PER, se este fizer referência diversa; 

XVIII - deixar de implantar o Sistema de Gestão da Qualidade ou o Sistema de Gestão 

Ambiental no prazo estipulado pelo Contrato de Concessão; 

XIX - não manter ou manter sistema inviolável de registros de reclamação dos usuários que 

não permita a identificação do usuário e sua reclamação por parte da ANTT; 

XX - deixar de comprovar que realizou os trâmites necessários para obtenção das licenças 

ambientais e de Declaração de Utilidade Pública- DUP; 

XXI - deixar de manter atualizado, durante todo o prazo da concessão, o cadastro dos 

responsáveis técnicos legalmente habilitados para execução das atividades relacionadas à 

concessão; 

XXII - deixar de manter cadastro atualizado contendo dados e informações sobre as obras e 

serviços realizados no Lote Rodoviário; 

XXIII - deixar de entregar, entregar fora do prazo ou entregar de forma incompleta, conforme 

estabelecido pela ANTT, relatório de monitoração dos elementos da rodovia, dos processos 

gerenciais e outros que estejam previstos no Contrato de Concessão, no PER ou em 

regulamento da ANTT; 

XXIV - deixar de prestar informações, ou enviar fora do prazo, ou prestar informações 

inverídicas à ANTT, quando solicitado; 

XXV - deixar de apresentar à ANTT cronograma de obras e planos de trabalho dos 

"TRABALHOS INICIAIS" e/ou deixar de apresentar cronograma físico-financeiro na forma 

estabelecida pela ANTT; 

XXVI - deixar de apresentar ou apresentar fora do prazo à ANTT, a partir do recebimento da 

"não objeção" ao projeto, o Plano de Trabalho acompanhado dos respectivos cronogramas de 

execução e/ou as versões finais do Projeto Executivo; 

XXVII - operar a concessão sem os equipamentos e veículos especificados no Contrato e 

Programa de Exploração da Rodovia - PER ou cujos equipamentos e veículos apresentem 

danos que comprometam sua funcionalidade; 

XXVIII - deixar de intervir, mesmo que provisoriamente, em recalque em pavimento na 

cabeceira de OAE e/ou OAC por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, desde que essa 

obrigação tenha sido prevista no Contrato de Concessão ou PER; 

Art. 7º - Constituem infrações do Grupo 3: 

I - deixar de providenciar socorro mecânico, na forma estabelecida pelo Contrato de 

Concessão e/ou pelo PER; 
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II - deixar de manter ou manter de forma não funcional os equipamentos obrigatórios dos 

veículos de socorro mecânico ou de apoio operacional; 

III - deixar de operar ou operar o sistema de combate a incêndios em desconformidade com o 

previsto no PER; 

IV - deixar de enviar ou enviar fora do prazo à ANTT o Planejamento Anual ou a 

Programação Mensal de Obras e Serviços e suas alterações; 

V - deixar de apresentar Projeto Executivo Operacional previamente à arrecadação do pedágio 

e/ou deixar de encaminhar, no prazo previsto no Contrato de Concessão ou no PER, o projeto 

executivo de operação e das obras a serem executadas; 

VI - liberar ao tráfego trecho de via com sinalização horizontal provisória ou definitiva em 

desconformidade com as normas técnicas vigentes; 

VII - deixar segmento homogêneo da rodovia com valores de indicadores de qualidade ou 

parâmetros de desempenho em desacordo com os especificados no PER e nas normas técnicas 

vigentes, exceto quando objeto de aplicação de multa moratória; 

VIII - deixar de remover material da(s) faixa(s) de rolamento(s) ou acostamento(s) que 

obstrua ou comprometa a correta fluidez do tráfego no prazo de 6 (seis) horas a partir do 

evento que lhe deu origem; 

IX - deixar de manter ou manter a sinalização horizontal, vertical ou aérea, em 

desconformidade com as normas técnicas vigentes, por prazo superior ao estabelecido pela 

ANTT, excluídas as ocorrências previstas nos artigos 5º, 6º e 9º; 

X - deixar de recompor barreira rígida ou defensa metálica danificada no prazo de 48 horas; 

XI - deixar de manter elemento de proteção e segurança ou mantê-lo em condição que 

comprometa sua funcionalidade; 

XII - deixar de intervir para restaurar a funcionalidade de elemento da rodovia quando da 

ocorrência de fatos oriundos da ação de terceiros ou de eventos da natureza que possam 

colocar em risco a segurança do usuário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou conforme 

estabelecido pela ANTT; 

XIII - deixar de recuperar, ainda que provisoriamente, guarda corpo de OAE, inclusive 

passarela, por prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, ou, deixar de efetuar sua reposição 

definitiva, por prazo superior a 72 (setenta e duas) horas, ou conforme Contrato e/ou PER; 

XIV - permitir a ocorrência de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 metros, 

em valores superiores aos previstos no Contrato de Concessão ou no PER; 

XV - deixar de promover a aferição das balanças; 

XVI - ceder, alienar ou onerar, no todo ou em parte, bens da concessão, ou realizar qualquer 

negócio jurídico que vise atingir idêntico resultado, salvo as alienações e onerações admitidas; 

XVII - deixar de comunicar à ANTT as operações financeiras realizadas com seus acionistas 

controladores, diretos ou indiretos, ou com empresas que tenham participação direta ou 

indireta na concessionária, salvo as operações financeiras vinculadas à prestação do serviço 

público, ao seu objeto social ou a projetos associados; 

XVIII - deixar de responder às reclamações ou não prestar as informações solicitadas ou 

prestar informações inverídicas aos usuários, exceto aquelas previstas na Resolução nº 3.535, 

de 10 de junho de 2010, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 

recebimento; 

XIX - deixar de comunicar a realização de obra ou serviço emergencial no prazo estabelecido 

pela ANTT; 

XX - não executar obra ou serviço, autorizados por meio de revisão extraordinária em caráter 

emergencial, no prazo pré-estabelecido entre a ANTT e a Concessionária a contar de sua 

autorização; 
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XXI - deixar de manter o necessário entendimento com os entes públicos e privados para a 

construção, reformulação ou remoção de acessos, em conjunto com a ANTT, quando for o 

caso; 

XXII - deixar de apresentar, antecipadamente, à ANTT todos os elementos e documentos 

necessários ao processo de declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa; e 

XXIII - deixar de informar às autoridades quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilícitos de que 

tenha conhecimento em razão das atividades objeto da concessão. 

Art. 8º - Constituem infrações do Grupo 4: 

I - deixar de divulgar aos usuários as condições adversas ou problemas de segurança 

existentes na rodovia; 

II - deixar de manter a sinalização de emergência em conformidade com as normas técnicas 

vigentes; 

III - deixar ausente ou manter danificado dispositivo antiofuscante em segmento sob 

passarela, desde que essa obrigação tenha sido prevista no Contrato de Concessão ou PER; 

IV - permitir que a área trincada máxima supere aos índices ou valores previstos conforme 

Contrato de Concessão e/ou o previsto no PER; 

V - permitir a ocorrência de áreas afetadas por trincas interligadas, conforme Contrato de 

Concessão e o previsto no PER; 

VI - permitir a ocorrência de deflexão característica em valores superiores aos previstos no 

Contrato de Concessão e no PER; 

VII - deixar de adotar as providências cabíveis, inclusive por vias judiciais, para garantia do 

patrimônio da rodovia, da faixa de domínio, das edificações e dos bens da concessão, 

inclusive quanto à implantação de acessos irregulares e ocupações ilegais; 

VIII - deixar de fiscalizar o uso ou ocupação na "área non aedificandi" ou deixar de informar 

a ANTT a respeito; 

IX - deixar de manter atualizado o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 

X - deixar de manter ou manter o sistema operacional da rodovia de forma que cause 

comprometimento da segurança ao usuário; 

XI - permitir que a irregularidade longitudinal máxima supere os valores previstos no 

Contrato de Concessão ou no PER; 

XII - deixar de realizar a monitoração dos elementos da rodovia, dos processos gerenciais ou 

outros que estejam previstos no Contrato de Concessão e no PER; 

XIII - deixar de prestar apoio às autoridades ou ao Poder Público em suas ações nos limites do 

trecho concedido sob sua responsabilidade; 

XIV - deixar de aceitar e/ou submeter-se a todas as medidas sugeridas e/ou adotadas pelas 

autoridades com poderes de fiscalização de trânsito, no âmbito de suas competências; 

XV - omitir informação sobre o recebimento de receitas alternativas, complementares, 

acessórias e de projetos associados, ou não registrá-las contabilmente separado; 

XVI - deixar de encaminhar à ANTT, tempestivamente e quando solicitadas, informações 

empresariais relativas à sua composição acionária e de seus acionistas, ou às relações 

contratuais, em todos os níveis, entre a concessionária, seus acionistas e controladores, aí 

incluídas as informações contábeis; 

XVII - deixar de publicar, anualmente, as demonstrações financeiras na forma prevista na Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

XVIII - não implantar o plano de contas conforme padrão estipulado pela ANTT; 

XIX - emitir valores mobiliários, obrigações, títulos financeiros similares ou negociar 

debêntures que representem obrigações de sua responsabilidade, a favor de terceiros, sem a 

prévia anuência da ANTT, exceto disposição permissiva no Contrato de Concessão; 
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XX - alterar o Estatuto Social ou o Acordo de Acionistas sem prévia anuência da ANTT, 

conforme os dispositivos contratuais; 

XXI - contratar seguro e garantia de maneira irregular ou em desconformidade ao previsto no 

Contrato de Concessão; 

XXII - deixar de informar à ANTT a abertura de capital no prazo estipulado no Contrato de 

Concessão; 

XXIII - deixar de entregar ou entregar fora do prazo previsto o Plano de Gerenciamento de 

Risco bem como o Plano de Ação Emergencial, conforme Contrato de Concessão e o PER; 

XXIV - deixar de comprovar que realizou os trâmites necessários para obter todas as licenças 

e autorizações necessárias ao exercício das atividades vinculadas à concessão; 

XXV - deixar de encaminhar, no prazo estipulado no Contrato de Concessão, no PER ou pela 

ANTT o relatório da execução física das obras e serviços pertinentes à concessão; e 

XXVI - deixar de cumprir a programação proveniente de antecipação de cronograma, inclusão 

ou alteração de valor de obras ou serviços que deveriam ter sido executados no mesmo 

exercício anual ou no exercício seguinte da concessão de sua propositura. 

Art. 9º - Constituem infrações do Grupo 5: 

I - deixar de providenciar atendimento médico de emergência, na forma estabelecida pelo 

Contrato de Concessão e pelo PER; 

II - deixar de implementar esquemas de atendimento a situações de emergência; 

III - deixar de manter ou manter de forma deficiente os equipamentos obrigatórios dos 

veículos de atendimento médico; 

IV - cobrar tarifa sem prévia autorização ou em valor superior ao autorizado pela ANTT; 

V - deixar de apresentar previamente projetos executivos de obras previstas no PER à ANTT; 

VI - iniciar obra sem autorização da ANTT, com exceção das obras e serviços relativos à 

manutenção e conservação; 

VII - deixar de manter ou manter sinalização vertical de regulamentação em desconformidade 

com as normas técnicas vigentes, por prazo superior ao previsto no Contrato de Concessão ou 

no PER; 

VIII - executar obras ou serviços em desacordo com o projeto autorizado pela ANTT, exceto 

nos casos de adequações necessárias à execução das obras e serviços, devidamente registradas 

no "as built"; 

IX - permitir que a operação ultrapasse em mais de 50 (cinquenta) horas o nível de serviço 

mínimo estabelecido no Contrato de Concessão ou no PER para cada segmento homogêneo 

da rodovia; 

X - entregar à ANTT bens reversíveis vinculados à concessão que não estejam em perfeitas 

condições de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste 

resultante do seu uso, e livres de ônus e encargos; 

XI - impedir ou dificultar o acesso da fiscalização aos dados relativos à administração, 

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e/ou financeiros, assim como às obras, aos 

equipamentos e/ou às instalações integrantes ou vinculadas à concessão; 

XII - deixar de contratar seguro ou de prestar garantia; 

XIII - deixar de recompor o montante integral da garantia prestada ou recompô-la fora do 

prazo fixado, se executada; e 

XIV - dar em garantia direitos emergentes da concessão, bens de propriedade da 

concessionária vinculados ao serviço concedido, ações do grupo controlador, ou títulos 

mobiliários conversíveis em ações, sem prévia autorização da ANTT, exceto disposição 

permissiva no Contrato de Concessão. 

Art. 10 - As demais infrações estabelecidas nos Contratos de Concessão e não contempladas 

nesta resolução serão processadas na forma definida pelos respectivos Contratos e demais 

normas aplicáveis. 
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Art. 11 - O não pagamento da multa após transcorrido prazo previsto em resolução específica 

ensejará a execução da garantia contratual. 

Art. 12 - Será concedido desconto de 30% (trinta por cento) na hipótese de a concessionária 

renunciar expressamente ao direito de interpor recurso administrativo contra a decisão que lhe 

aplicou sanção, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da notificação de multa. 

Parágrafo único - A renúncia de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida e, 

portanto, caso não seja efetuado o pagamento da multa, a inadimplência constitui instrumento 

hábil e suficiente para a inscrição do crédito no Cadin e Dívida Ativa, pelo seu valor 

originário, conforme o disposto na Resolução nº 3.561, de 12 de agosto de 2010. 

Art. 13 - O pagamento da multa não desobriga o infrator da responsabilidade de corrigir a 

irregularidade. 

Art. 14 - A Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF, por meio 

das Gerências ou Coordenações de Infraestrutura Rodoviária competentes poderão conceder 

novo prazo, além do previsto no Contrato de Concessão, no PER ou nesta Resolução, caso 

seja comprovado tecnicamente que a complexidade para correção da irregularidade demande 

extensão de prazo. 

Art. 15 - A emissão de quantidade superior a 10 (dez) Termos de Registro de Ocorrência - 

TRO, dentro do mesmo ano civil e de igual tipificação, ensejará a expedição de Notificação 

de Infração - NI. 

§ 1º - O valor da multa a ser aplicada será igual ao valor da penalidade devida ao não 

cumprimento da ocorrência especificada no TRO. 

§ 2º - Quando as ocorrências forem superiores ao especificado no caput e devido a razões 

supervenientes em virtude de força maior, caso fortuito, fato da Administração ou de 

interferências imprevistas, devidamente comprovadas e justificadas, a Gerência responsável 

poderá deixar de expedir a respectiva NI. 

Art. 16 - Quando houver divergências entre os prazos, descrição e valores das infrações das 

penalidades estabelecidas nesta Resolução e os fixados no Contrato de Concessão e seus 

anexos, prevalecerão os prazos previstos nos contratos e respectivos anexos. 

Art. 17 - Quando o Contrato de Concessão ou o PER não estipularem prazos para correção, 

consideram-se os prazos previstos nesta Resolução. 

Art. 18 - As multas, cujos processos administrativos ainda não tenham transitado em julgado, 

poderão ser convertidas em obras ou serviços voltados à melhoria da rodovia, por solicitação 

da concessionária e a critério da ANTT, mediante celebração do respectivo Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC e conforme parâmetros a serem definidos em Resolução 

específica. 

Art. 19 - À inexecução parcial ou total, correspondente aos valores financeiros apurados 

anualmente a partir do cronograma total, vigente da concessão, será aplicada sanção, 

garantida prévia defesa, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor financeiro da 

inexecução, respeitados os limites mínimo e máximo estabelecidos nos art. 2º e art. 3º desta 

Resolução, sem prejuízo da declaração de caducidade, a critério da ANTT. 

§ 1º - Para fins desta Resolução, considera-se cronograma total, o somatório dos 

investimentos e serviços constantes dos fluxos de caixa original e marginal. 

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de o contrato de concessão já prever o 

desconto de reequilíbrio para a inexecução parcial ou total, correspondente aos valores 

financeiros apurados anualmente a partir do cronograma total, vigente da concessão. 

§ 3º - A multa de que trata o caput não se aplicará, concomitantemente, aos casos em que a 

inexecução parcial ou total for objeto de multa moratória por atraso de cronograma físico de 

execução aprovado pela ANTT. 

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 21 - Ficam revogadas as Resoluções ANTT nº 2.665, de 23 de abril de 2008, e nº 3.593, 

de 6 de outubro de 2010. 

JORGE BASTOS - Diretor-Geral Em exercício 

(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 65, de 05/04/2013, Seção 1, pág. 93, com 

incorreção no original. 
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ANEXO I - Resolução ANTT no 5.083, de 27 de abril de 2016 

 

Aprova o Regulamento disciplinando, no âmbito da ANTT, o processo administrativo para 

apuração de infrações e aplicação de penalidades decorrentes de condutas que infrinjam a 

legislação de transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos editais de licitações, nos 

contratos de concessão, de permissão e de arrendamento e nos termos de outorga de 

autorização. 

 

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Lei nº10.233, de 5 de junho de 2001, pelo Regimento Interno, 

aprovado ela Resolução ANTT nº 3000, de 28 de janeiro de 2009, fundamentada no Voto 

DMV- 080, de 27 de abril de 2016, resolve: 

Art. 1º Aprovar o Regulamento Anexo, disciplinando, no âmbito da Agência, o processo 

administrativo para apuração de infrações aplicação de penalidades em decorrência de 

condutas que infrinjam a legislação de transportes terrestres e os deveres estabelecidos nos 

editais de licitação, nos contratos de concessão, de permissão e de arrendamento e nos termos 

de outorga de autorização. 

Art.2º Determinar, em consonância com o disposto no art. 1º do Segundo Protocolo Adicional 

sobre Infrações e Sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, apenso ao 

Decreto nº 5.462, de 9 de junho de 2005, e no Decreto nº 2.866, de 7 de dezembro de 1998, o 

envio desta Resolução e do Regulamento anexo aos órgãos competentes dos demais países 

signatários do referido Protocolo, para divulgação entre os transportadores internacionais 

habilitados. 

Art. 3º As Superintendências de Processos Organizacionais disciplinarão, por meio de ato 

interno, questões procedimentais específicas de cada área. 

Art. 4º A Superintendência de Governança regulatória deverá incluir, por meio de Revisão 

Extraordinária, a regulamentação de regras específicas para a celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta na Agenda Regulatória do biênio 2015/2016. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor 45 (quarenta e cinco)dias após a data de sua publicação. 

Art. 6º Revogar a Resolução nº 442, de 17 de fevereiro de2004, a Resolução nº 2.689, de 13 

de maio de 2008, e a Resolução nº4.633, de 05 de março de 2015. 

JORGE BASTOS 

DIRETOR-GERAL 

ANEXO 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O processo administrativo para apuração de infrações aplicação de penalidades 

decorrentes de condutas que infrinjam a legislação de transportes terrestres e os deveres 

estabelecidos nos editais de licitações, nos contratos de concessão, de permissão e de 

arrendamento e nos termos de autorização rege-se pelas disposições das Leis nº 9.784, de 29 
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de janeiro de 1999, e nº 10.233, de 5 de junho de 2001, pelas regras deste Regulamento e 

demais normas legais pertinentes. 

§1º O processo administrativo a que se refere este artigo desenvolve-se, essencialmente, em 

três fases: instauração, instrução e decisão. 

§2º Na condução dos processos administrativos de que trata este Regulamento, a ANTT 

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência e observará os seguintes critérios: 

I - atendimento a fins de interesse geral, vedadas a renúncia total ou parcial de poderes ou 

competências, salvo autorização legal, e a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

II - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 

medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 

III - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 

IV - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança 

e respeito aos direitos dos administrados; 

V- impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; 

e 

VI - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim 

público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. 

§3º Os processos administrativos regidos por esta Resoluçãoserão conduzidos nos termos da 

Política de Segurança da Informação e Comunicações vigente na ANTT. 

Art. 2º A autoridade que tiver ciência de infrações legais ou contratuais, ou de indícios de sua 

prática, é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante instauração de 

procedimento de averiguações preliminares ou de processo administrativo, assegurados, nesta 

hipótese, o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único. Para efeitos do que dispõe este artigo, considera-se autoridade, além dos 

Diretores, os titulares de unidades organizacionais, seus respectivos substitutos, bem como 

aqueles que se enquadrarem na hipótese do §2º do Art. 5º deste regulamento. 

Art. 3º Qualquer servidor da ANTT que, em razão do cargo ou da função exercida, tiver 

conhecimento de infração legal ou contratual, ou indícios de sua prática, deve levá-la 

imediatamente ao conhecimento da autoridade competente para adoção das providências 

cabíveis. 

Art. 4º As infrações, ressalvadas as hipóteses previstas no Art. 5º, serão apuradas por meio de 

Processo Administrativo Ordinário,nos termos do Capítulo II, do Título III do presente 

Regulamento. 

§1ºOs Processos Administrativos Ordinários serão instaurados por um ou mais Diretores ou 

pelos Superintendentes de Processos Organizacionais em suas esferas de competência, 

devendo tal fato ser previamente comunicado à Diretoria Colegiada. 

§2º A instrução dos processos de que trata este artigo compete à Comissão de Processo 

Administrativo instaurada no âmbito da Superintendência responsável. 

§3º Compete à Diretoria Colegiada o julgamento das infrações de que trata este artigo. 
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Art. 5º As infrações puníveis com penalidades de multa ou advertência serão apuradas por 

meio de Processo Administrativo Simplificado, nos termos do Capítulo I, do Título III deste 

Regulamento. 

§1ºOs Superintendentes de Processos Organizacionais e os Gerentes serão os responsáveis, 

em suas esferas de competência, pela instauração, instrução e decisão dos Processos 

Administrativos Simplificados. 

§2ºA instauração e a instrução dos Processos Administrativos poderão ser delegadas pelo 

Superintendente de Processos Organizacionais competente aos Coordenadores das Unidades 

Regionais. 

§3ºQuando o órgão ou a autoridade responsável pela instauração e instrução do processo não 

for competente para proferir a decisão final, elaborará relatório circunstanciado e formulará 

proposta de decisão, encaminhando os autos à autoridade superior competentepara adoção das 

providências cabíveis. 

Art. 6º A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento ou suspeição deve comunicar o 

fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 

§1º Qualquer interessado poderá, antes de proferida a decisão final, arguir, justificadamente, a 

ocorrência de impedimentos ou de suspeição das autoridades ou dos servidores incumbidos de 

atuar nos processos de que trata este Regulamento, conforme o disposto nos artigos 18 a 21 da 

Lei nº 9.784/99. 

§2º Da decisão relativa à arguição de impedimento ou de suspeição caberá recurso, no prazo 

de 10 (dez) dias, contados da datado recebimento da respectiva intimação, dirigido: 

I - à autoridade responsável pela instauração do processo, em se tratando de membro de 

Comissão Processante; 

II - aos Superintendentes de Processos Organizacionais competentes, nos processos de que 

tratam os Capítulos I, III e IV, do Título III deste Regulamento; ou 

III - à Diretoria Colegiada da ANTT, em se tratando da autoridade responsável pela 

instauração do processo, inclusive o Diretor ou Diretores a que se refere o art. 4º, §1º deste 

Regulamento. 

§3º O agente contra o qual se arguir impedimento ou suspeição de ver se manifestar, 

previamente, no prazo de 10 (dez)dias. 

§4º Após a manifestação de que trata o parágrafo anterior, o recurso será julgado no prazo de 

10 (dez) dias, contados da data doseu recebimento pela autoridade julgadora. 

§5º Os recursos de que tratam os parágrafos 2º e 4º não terão efeito suspensivo, mas a 

autoridade ou o órgão competente para julgá-los poderá, por cautela, sustar, até o julgamento, 

a prática de qualquer ato pelo agente contra o qual se arguir impedimento ou suspeição. 

Art. 7º O processo administrativo de que trata o presente Regulamento será organizado com 

todas as folhas, exceto capa e contracapa, rubricadas e numeradas seguidamente, e todos os 

despachos e documentos em ordem cronológica de sua juntada. 

Parágrafo único. Cabe à autoridade ou ao servidor que proferir despachos ou efetuar a juntada 

de documentos adotar as providências de que trata este artigo. 
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Art. 8º A qualquer momento serão facultadas vistas e cópia do processo aos interessados, 

representantes legais ou mandatários devidamente constituídos, durante o expediente normal 

da ANTT, no local designado pela autoridade competente. 

Parágrafo único. O requerimento de vistas e cópia dos autos não interrompe nem suspende a 

fluência dos prazos processuais, exceto se não houver imediata concessão de vista aos autos 

com prazo em curso, situação em que este será devolvido à parte. 

TÍTULO II 

DAS FASES E DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSOADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Medidas cautelares 

Art. 9º Em caso de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, o 

Superintendente poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras, estritamente 

indispensáveis à eficácia dato final, sem a prévia manifestação do interessado. 

Art. 10. A medida cautelar deverá constar dos autos do processo de apuração do fato e poderá 

ser concedida pelo Superintendente. 

Art.11. A medida cautelar poderá determinar, dentre outras medidas: 

I - a cessação da prática irregular ou infração, ordenando, quando possível, o retorno à 

situação de regularidade; 

II - o restabelecimento da prestação do serviço; 

III - alocação de outros meios para garantir o cumprimento dos contratos de prestação de 

serviços de transportes terrestres de passageiros ou de carga e de exploração da infraestrutura 

rodoviária ferroviária. 

Parágrafo único. O Superintendente responsável estabelecerá, conforme regulamentação 

específica ou contrato, a multa aplicável no caso de descumprimento da medida cautelar. 

Art. 12. Da decisão concessiva de medida cautelar, caberá recurso, sem efeito suspensivo, à 

Diretoria Colegiada, no prazo de 5(cinco) dias, a contar do recebimento da notificação, o qual 

será distribuído imediatamente e constará na pauta da próxima reunião. 

Parágrafo único. O Diretor-Relator poderá, ao receber o processo, conceder efeito suspensivo 

ao recurso, motivadamente, notificando as partes e o Superintendente responsável. 

Art. 13. Os efeitos da concessão de medidas cautelares somente terão vigência até decisão do 

mérito do processo. 

Seção II 

Do Termo de Ajuste de Conduta 

Art. 14. Com a finalidade de corrigir pendências, irregularidade sou infrações, a ANTT, por 

intermédio da Diretoria Colegiada ou da Superintendência de Processos Organizacionais 

competente, poderá, antes da instauração ou até o encerramento de processo administrativo de 

que trata o presente Regulamento, convocar os representantes legais de sociedades 
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empresárias, concessionárias, permissionárias, autorizatárias, transportadores habilitados ou 

inscritos perante a ANTT, para prestação de esclarecimentos e, se for ocaso, celebração de 

Termo de Ajuste de Conduta - TAC. 

Art. 15. O TAC conterá: 

I - data, assinatura e identificação completa das partes; 

II - especificação da pendência, irregularidade ou infração e da fundamentação legal, 

regulamentar ou contratual pertinente; 

III - o prazo e os termos ajustados para a correção da pendência, irregularidade ou infração; e 

IV - as medidas administrativas e as penalidades previstas para o caso de não cumprimento. 

§1º O prazo a que se refere o inciso III será estabelecido pela autoridade competente, 

considerando as particularidades do caso, podendo ser prorrogado por decisão do 

Superintendente ou da Diretoria Colegiada da ANTT, na ocorrência de caso fortuito ou força 

maior devidamente comprovado. 

§2º No transcurso do prazo fixado, o processo administrativo, se instaurado, ficará suspenso. 

Art. 16. Decorrido o prazo estipulado no TAC, a autoridade competente verificará a execução, 

ou não, do compromisso assumido mediante relatório específico. 

§1º Comprovado o cumprimento do compromisso, o processo administrativo para apuração 

de infração, se instaurado, será arquivado, sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis. 

§2º Verificado o não cumprimento do compromisso, sem prejuízo das penalidades previstas 

no TAC, serão adotadas as providências necessárias à instauração do processo administrativo 

para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis ou ao seu 

prosseguimento, se anteriormente instaurado. 

CAPÍTULO II 

DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO 

Seção I 

Dos procedimentos preliminares 

Art. 17. A autoridade competente poderá, de ofício ou à vista de representação, efetuar 

averiguações preliminares, quando os indícios da prática de infração não forem suficientes 

para a instauração de processo administrativo. 

§1º O procedimento de averiguações preliminares será concluído até trinta dias úteis, 

prorrogáveis, em caso de justificada necessidade. 

§2º O disposto neste artigo não se aplica quando as diligências devem ser realizadas por 

outros órgãos ou entidades, em virtude de convênio. 

§3º As averiguações preliminares poderão ser realizadas sob sigilo, no interesse das 

investigações, nos termos da Política de Segurança da Informação e Comunicações vigente na 

ANTT. 

Art. 18. No curso do procedimento de averiguações preliminares e nos procedimentos de 

fiscalização, a autoridade competente poder: 



182 

 

I - requisitar dos agentes envolvidos, no caso de pessoas jurídicas, de seus administradores e 

acionistas, do autor da representação ou de terceiros, informações, esclarecimentos e 

documentos; 

II- requerer a outros órgãos e entidades públicas informações, esclarecimentos e documentos; 

III - realizar inspeções e diligências; 

IV - adotar medidas administrativas, inclusive a interdição de estabelecimentos e 

equipamentos para a cessação imediata de irregularidades; 

V- reter veículos e os documentos visando à correção imediata de irregularidades; e 

VI - adotar quaisquer outras providências que considerar necessárias. 

Art. 19. No curso do procedimento, a autoridade competente determinar: 

I - o seu arquivamento, se inexistente infração, comunicando o fato à autoridade superior; 

II - a instauração de processo administrativo sancionador; ou 

III - a realização de novas diligências. 

Art. 20. Atuando em caráter preventivo e orientador, a autoridade competente poderá, antes da 

instauração de procedimento de averiguações preliminares ou de processo administrativo para 

apuração de infração: 

I - nos casos previstos em regulamento específico ou contrato, alertar o ente regulado quanto 

às inconformidades verificadas, indicando o prazo previsto para que sejam sanadas mediante 

lavratura do Termo de Registro de Ocorrência - TRO; 

II - determinar a imediata cessação e correção da inconformidade, inclusive, aplicando as 

demais medidas administrativas previstas em regulamento específico ou contrato; 

Art. 21. A autoridade competente editará ato interno para determinar formas procedimentais 

para averiguações preliminares e procedimentos gerais de fiscalização. 

Subseção I 

Do Termo de Registro de Ocorrência 

Art. 22. O Termo de Registro de Ocorrência - TRO será lavrado pela fiscalização da ANTT, 

quando previsto em regulamentação específica ou contrato, previamente à abertura de 

processo administrativo, para comunicação às sociedades empresárias, concessionárias, 

permissionárias, autorizatárias, transportadores habilitados ou inscritos perante a ANTT, 

visando à correção de inconformidade que caracterize infração, dentro do prazo definido. 

Art. 23. O TRO deverá conter: 

I - identificação da sociedade empresária, concessionária, permissionária, autorizatária, 

transportador habilitado ou inscrito perante a ANTT; 

II - identificação da inconformidade; 

III - dispositivo regulamentar ou contratual que caracterize a infração, no caso de não 

correção da ocorrência após o prazo previsto; 

IV- local, data e hora da constatação da ocorrência; 

V - prazo para correção da ocorrência; e 
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VI - identificação e assinatura do fiscal, ou sua assinatura digital. 

§1º O TRO será entregue ao representante ou preposto da sociedade empresária, 

concessionária, permissionária, autorizatária, transportador habilitado ou inscrito perante a 

ANTT, no local da ocorrência; no endereço, por meio de serviço postal; por meio eletrônico, 

nos termos do Capítulo V, do Título II; ou por outros meios legalmente admitidos. 

§2º O representante ou preposto, ao receber o TRO em meio físico, deverá apor o ciente e 

registrar sua identificação, data e hora, para fins de início da contagem do prazo para correção 

da ocorrência. 

§3ºNa hipótese de o TRO não conter o ciente, for encaminhado ao endereço ou entregue por 

meio eletrônico, o prazo para correção da ocorrência terá início a partir da data registrada no 

aviso de recebimento ou no sistema de envio eletrônico. 

§4º Esgotadas as formas de comunicação previstas nos parágrafos anteriores, será feita a 

publicação do TRO no Diário Oficial da União. 

§5º Nos casos das Concessões Rodoviárias e Ferroviárias o TRO somente poderá ser entregue 

a representante ou preposto da concessionária pessoalmente, ou por meio eletrônico. 

Art. 24. Nos casos das Concessões Rodoviárias e Ferroviárias, efetuada a correção, a 

Concessionária cientificará a fiscalização da ANTT, que verificará sua execução. 

Art. 25. Esgotado o prazo para correção da inconformidade apontada no TRO, e não 

comprovado o atendimento, a ANTT adotar medidas administrativas cabíveis, incluindo-se a 

lavratura do Auto de Infração, ao qual será anexado cópia do TRO, seja em meio físico ou 

digital. 

Seção II 

Do Auto de Infração 

Art. 26. O Auto de Infração será lavrado mediante a verificação da prática de infração, no 

curso de qualquer ato ou procedimento administrativo. 

§1º Deve ser lavrado um Auto de Infração para cada infração constatada, exceto quando as 

infrações tiverem o mesmo fato gerador. 

§2ºO Auto de Infração poderá também ser lavrado em decorrência de representação de órgão 

da administração pública ou de comunicação à ANTT de flagrante policial. 

Art. 27. O Auto de Infração, que observará os modelos aprovados pelas Superintendências de 

Processos Organizacionais competentes, será numerado. 

§1º Uma vez lavrado, o Auto de Infração não poderá ser inutilizado nem ter sustada sua 

tramitação, devendo o autuante remetê-lo à autoridade competente, ainda que haja incorrido 

em erro no preenchimento, hipótese em que prestará as informações necessárias à sua 

correção. 

§2º Na hipótese a que se refere o §1º, as informações serão prestadas no próprio Auto de 

Infração ou em documento anexo. 

§3º Nos casos em que não for possível a correção, o Auto de Infração será declarado nulo pela 

autoridade competente, mediante justificativa do autuante. 

§4º A declaração de nulidade do Auto de Infração deve ser comunicada ao autuado. 
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Art. 28. O Auto de Infração poderá ser lavrado em documento físico ou por registro em 

sistema eletrônico, conforme disciplinado no Capítulo V, do Título II deste Regulamento. 

Art. 29. O Auto de Infração conterá, no que couber, as seguintes informações: 

I - identificação da pessoa física ou jurídica infratora; 

II - relato circunstanciado da infração cometida; 

III - dispositivo legal, regulamentar, de edital de licitação ou contratual infringido e a(s) 

penalidade(s) prevista(s); 

IV - ordem de cessação da prática irregular; 

V - prazo para apresentação de defesa; 

VI - local, data e hora da identificação da irregularidade; e 

VII - identificação do autuante. 

Parágrafo único. Eventual omissão ou incorreção na capitulação legal, regulamentar, editalícia 

ou contratual, mencionada no inciso III, não invalida o Auto de Infração, desde que os fatos 

estejam relatados circunstanciadamente, descrevendo com clareza a conduta punível. 

Art. 30. O infrator será comunicado da infração por meio da Notificação de Autuação. 

Parágrafo único. No caso de o infrator, preposto ou representante, apor ciente no ato da 

lavratura do Auto de Infração, a Notificação de Autuação de que trata o caput será dispensada. 

Art. 31. A Notificação de Autuação, que observará os modelos aprovados pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes, poderá ser efetuada: 

I - pessoalmente, por intermédio de servidor da ANTT, mediante recibo do destinatário ou de 

seu representante legal na segunda via do documento; 

II - mediante correspondência registrada, com aviso de recebimento(AR), contendo indicação 

expressa de que se presta a notificar o destinatário; 

III - por qualquer outro meio que assegure o recebimento da Notificação de Autuação, 

inclusive eletrônico, nos termos descritos no Capítulo V, do Título II deste Regulamento; ou 

IV - por edital, quando desconhecido ou incerto o lugar em que se encontrar o infrator, 

circunstância que será certificada nos autos. 

§1º O edital de notificação a que se refere o inciso IV do caput será publicado uma vez no 

Diário Oficial da União. 

§2º Serão juntados aos autos, conforme o caso, cópia da Notificação de Autuação, do aviso de 

recebimento, do documento que comprove o recebimento, ou da publicação do Edital no 

Diário Oficial da União. 

CAPÍTULO III 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

Seção I 

Da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais 
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Art. 32. As atividades de instrução serão realizadas de ofício ou mediante determinação da 

autoridade ou da Comissão Processante, sem prejuízo do direito dos interessados de propor 

atuações probatórias. 

Parágrafo único. Durante a fase instrutória, a autoridade ou a Comissão Processante adotará 

todas as providências que entender necessárias para a elucidação dos fatos, podendo tomar 

depoimentos, realizar acareações, investigações e diligências e recorrer a técnicos e peritos. 

Art. 33. Os atos e termos processuais não dependem deforma especial, salvo quando a lei 

expressamente a exigir. 

§1º Os atos do processo deverão ser produzidos por escrito, ou por meio eletrônico, nos 

termos descritos no Capítulo V, do Título II deste Regulamento, e conterão somente o 

indispensável à sua finalidade, devendo consignar, obrigatoriamente, a data e o local de sua 

realização, bem como a identificação e a assinatura do servidor ou da autoridade responsável. 

§2º O reconhecimento de firma somente será exigido quando previsto em lei ou quando 

houver dúvida quanto à sua autenticidade. 

§3ºOs documentos apresentados em cópias poderão ser autenticados ela autoridade ou pela 

comissão processante, à vista dos originais. 

Art. 34. Inexistindo disposição legal ou regulamentar específica, o prazo para a realização de 

quaisquer atos processuais, inclusive aqueles a cargo do interessado, será de 5 (cinco) dias. 

§1º Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se 

suspendem. 

§2º Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato, ressalvada a impossibilidade de 

sua realização por motivo de força maior. 

§3º Comprovada pelo interessado a ocorrência de força maior, a autoridade ou a comissão 

processante assinará prazo para a prática do ato, não superior ao dobro daquele fixado no 

caput deste artigo. 

Art. 35. Salvo disposição em contrário, os prazos são contínuos, excluindo-se, na sua 

contagem, o dia do início e incluindo-se do vencimento. 

§1º Os prazos iniciam e vencem em dias de expediente normal na ANTT. 

§2º O prazo será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento 

cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário normal. 

§3º O término de prazo será certificado nos autos mediante termo específico. 

Art. 36. Os prazos somente poderão ser renovados ou prorrogados nos casos previstos neste 

Regulamento. 

Parágrafo único. Os prazos renovados ou prorrogados serão contados a partir do recebimento 

da respectiva intimação pelo interessado. 

Seção II 

Da Intimação 

Art. 37. A Intimação para a realização de diligências, bem como para o comparecimento ou a 

prática de atos, será feita na pessoa do interessado, do representante legal ou de mandatário 

com poderes expressos. 
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§1º A Intimação será nula quando feita sem observância das prescrições legais, mas o 

comparecimento do interessado supre sua falta ou irregularidade. 

§2º O desatendimento da Intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos nem 

a renúncia a direito pelo interessado. 

§3ºA Intimação de que trata este artigo será feita com antecedência mínima de 3 (três) dias 

úteis. 

Art. 38. A Intimação poderá ser efetuada: 

I - mediante ciência nos autos; 

II - pessoalmente, por intermédio de servidor da ANTT; 

III - mediante correspondência registrada, com aviso de recebimento(AR), contendo indicação 

expressa de que se destina a intimar o destinatário; ou 

IV - por qualquer outro meio que assegure a certeza do recebimento pelo interessado, 

inclusive eletrônico, nos termos do Capítulo V, do Título II do presente Regulamento. 

§1º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a 

intimação será efetuada mediante publicação no Diário Oficial da União. 

§2º Verificada de forma inequívoca a negativa de recebimento de intimação pelo interessado, 

a autoridade responsável certificara-nos autos, como se intimado tivesse sido. 

Art. 39. A Intimação conterá: 

I - identificação do intimado e indicação do servidor ou da autoridade responsável pela 

providência; 

II - finalidade da intimação; 

III - data, hora e local para realização de diligência, comparecimento do intimado ou prática 

de ato; 

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer se representar; 

V - informação sobre a continuidade do processo, independentemente do comparecimento do 

intimado; e 

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 

Art. 40. Considera-se feita a Intimação: 

I - na data da ciência do intimado: 

a) declarada nos autos; 

b) comprovada pelo recibo firmado por ele, pelo seu representante legal, por mandatário com 

poderes expressos ou por preposto da sociedade empresária, na segunda via do instrumento ou 

no aviso de recebimento. 

II - na data do recebimento da intimação por meio eletrônico; 

III- na data da entrega, certificada pelo servidor da ANTT ou pelo representante dos Correios 

encarregado de efetuá-la, em caso de recusa de recebimento; ou 

IV - na data da publicação no Diário Oficial da União. 
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Seção III 

Da defesa 

Art. 41. A defesa deve ser apresentada por escrito, instruída com os documentos em que se 

fundamentar e firmada pelo interessado, por seu representante legal ou por mandatário, na 

sede da ANTT ou em suas Unidades Regionais. 

§1º O prazo para apresentação da defesa começa a fluir a partir do recebimento da notificação. 

§2º Sendo o notificado pessoa jurídica, a peça de defesa dever ser acompanhada de cópia do 

Contrato, Estatuto Social ou da Última Alteração Contratual, quando o signatário for o 

representante legal da sociedade empresária, ou por meio de procuração outorgando poderes 

expressos e documento de identificação pessoal do signatário. 

§3ºEm caso de necessidade, a defesa poderá ser firmada por mandatário sem a apresentação 

do instrumento de mandato, com o compromisso de que este será apresentado no prazo 

improrrogável de15 (quinze) dias, dispensada nova intimação. 

§4º Decorrido o prazo sem que o instrumento de mandato seja apresentado, a defesa será 

considerada inexistente e desentranhada mediante termo específico. 

Art. 42. Ressalvada disposição legal específica, o prazo para defesa será de 30 (trinta) dias, 

improrrogável, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado. 

§1º A não apresentação de defesa será certificada nos autos, mediante termo específico, 

prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes. 

§2º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o interessado poder, a qualquer tempo, 

ingressar nos autos, prosseguindo o processo na fase em que se encontra, sem reabertura dos 

prazos já decorridos. 

Art. 43. Quando se tratar de processo cujo julgamento seja de competência da Diretoria, o 

advogado legalmente constituído pé aparte interessada, a própria parte ou terceiro por ela 

indicado, ainda que desacompanhados de advogado, poderá realizar sustentação oral durante a 

reunião em que o processo está incluído em pauta, após a leitura do voto do relator, pelo prazo 

de 15 (quinze) minutos. 

§1º A divulgação da inclusão de Processo administrativo Ordinário na pauta de reunião de 

Diretoria será feita nos termos do Regimento Interno da ANTT. 

§2º Quando o advogado representar mais de um interessado no mesmo processo, o prazo será 

de 20 (vinte) minutos, havendo possibilidade de prorrogação, a critério da Diretoria. 

§3º A permanência do advogado, bem como da parte interessada, na sala de reunião da 

Diretoria, está adstrita ao período de julgamento do respectivo processo. 

Seção IV 

Das provas 

Art. 44. Cabe ao interessado a prova dos fatos que alegar, sem prejuízo do dever atribuído ao 

órgão competente para a instrução. 

§1ºAs provas deverão ser produzidas no prazo para defesa e apresentadas juntamente com 

esta. 
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§2º Em caso de necessidade, devidamente justificada, o interessado poderá requerer, dentro 

do prazo concedido para a apresentação da defesa, a produção adicional de provas, que será 

concedido a critério da autoridade julgadora. 

§3º Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º, interessado poderá, na fase instrutória e 

antes da decisão, apresentar documentos, e, às suas expensas, requerer diligências e perícias. 

§4º Serão recusados, mediante decisão fundamentada, os requerimentos que impliquem 

obtenção de provas ilícitas ou sejam considerados impertinentes, desnecessários ou 

protelatórios. 

Art. 45. Ultrapassada a fase de defesa, se novos fatos veremos autos, será assegurado ao 

interessado abertura de prazo para manifestação. 

Seção V 

Do depoimento pessoal e da acareação 

Art. 46. Durante a instrução, a autoridade competente ou a Comissão Processante poderá 

determinar o depoimento pessoal do interessado, de administradores, representantes legais, 

mandatários e prepostos das sociedades empresárias, bem como convidar testemunhas e 

terceiros interessados. 

§1º Havendo mais de um interessado, os depoimentos serão tomados separadamente, podendo 

a autoridade ou a Comissão Processante proceder à acareação entre eles. 

§2º No depoimento, os depoentes poderão fazer-se acompanhar por advogado, devidamente 

constituído, sendo-lhe vedado interferir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e nas 

respostas; o advogado poderá, no entanto, solicitar a reinquirição dos depoentes, formulando 

perguntas por intermédio da autoridade ou do presidente da Comissão Processante. 

§3º Qualquer dos membros da Comissão Processante poder formular perguntas, por 

intermédio do presidente. 

§4º As perguntas formuladas e as respostas dos interrogados serão registradas em termo 

específico, cabendo ao presidente ditar as respostas, reproduzindo tão fielmente quanto 

possível as palavras dos depoentes. 

§5º Terminado o depoimento, o termo a que se refere o § 4ºserá lido e, se achado conforme, 

rubricado e assinado por todos os presentes à sessão. 

§6º É facultado ao depoente: 

I - solicitar, durante a leitura do termo, que sejam efetuadas retificações; 

II - requerer, ao final da sessão, cópia do termo. 

Art. 47. Aplicam-se à acareação os procedimentos previstos nos parágrafos 2º a 6º do art. 46. 

Seção VI 

Das diligências e perícias 

Art. 48. A autoridade processante ou o presidente da Comissão Processante determinará, em 

despacho fundamentado, as diligências a serem realizadas, cujo desenvolvimento e resultado 

serão reduzidos a termo nos autos. 

Art. 49. O presidente da Comissão Processante poderá, de ofício ou a requerimento de 

interessado, requerer à autoridade instauradora a realização de perícia ou de assistência 
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técnica, indicando as respectivas matérias, formulando, previamente, os quesitos que devem 

ser respondidos e assinando prazo para conclusão dos trabalhos. 

§1ºAs diligências e as perícias requeridas pelos interessados serão por eles custeadas, cabendo 

à autoridade ou Comissão Processante fixar prazo para a sua realização, não superior a 60 

(sessenta)dias. 

§2º Os interessados poderão indicar assistente técnico para acompanhar a perícia. 

§3º Os resultados da perícia e da assistência técnica serão apresentados em laudo ou relatório 

que será anexado ao processo, abrindo-se prazo de 15 (quinze) dias para conhecimento e 

exame pelos interessados, prorrogável por igual período. 

§4º O pedido de prova pericial será indeferido pela autoridade competente ou pelo presidente 

da Comissão Processante quando: 

I - a comprovação do fato puder ser feita por outros meios ou independer de conhecimento 

especial de perito; 

II - considerado desnecessário, impertinente ou meramente protelatório. 

Seção VII 

Das nulidades 

Art. 50. A nulidade de qualquer ato processual só prejudica os posteriores que dele 

diretamente dependam ou decorram. 

Parágrafo único. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 

Comissão Processante ou pela autoridade competente, em decisão que evidencie que tais atos 

não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. 

Art. 51. Ao declarar qualquer nulidade, a autoridade competentepara o julgamento 

especificará os atos alcançados e determinar as providências necessárias. 

Parágrafo único. Verificada, no entanto, a existência de vício insanável, poderá ser declarada 

a nulidade parcial ou total do processo, ordenando-se, no último caso, a instauração de novo 

processo e a constituição de nova Comissão Processante. 

Art. 52. Não será declarada a nulidade: 

I - se dela não resultar prejuízo para a Administração ou para a defesa; 

II - se não influir na apuração dos fatos ou na decisão; ou 

III - arguida por quem lhe deu causa ou para com ela concorreu. 

Seção VIII 

Do relatório final 

Art. 53. A autoridade ou Comissão Processante elaborar relatório final, circunstanciado e 

conclusivo, propondo a aplicação das penalidades cabíveis ou o arquivamento do processo. 

CAPÍTULO IV 

DA DECISÃO 

Seção I 

Das disposições gerais 
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Art. 54. Concluída a instrução, os autos serão encaminhados autoridade competente para 

proferir decisão. 

Parágrafo único. A autoridade julgadora poderá, antes de proferir decisão, determinar a 

realização das diligências que entender cabíveis, devendo, se necessário, intimar o interessado 

para a sua realização e para manifestação quanto aos respectivos resultados. 

Art. 55. Os processos de que trata este Regulamento serão decididos: 

I - pela Diretoria Colegiada, nas hipóteses previstas no Art.4º; 

II - pelo Superintendente de Processos Organizacionais ou Gerente, nas hipóteses previstas no 

Art. 56. A decisão, devidamente fundamentada, será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável por igual período, em caso de justificada necessidade. 

§1º A decisão será sempre comunicada ao interessado. 

§2º Havendo na decisão erro material, omissão, contradição obscuridade, poderá ela ser 

corrigida de ofício ou a requerimento da parte interessada, por meio da oposição de embargos 

de declaração para a autoridade que proferiu a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

intimação da decisão. 

§3º Opostos embargos de declaração, interrompem-se os prazos para apresentação de recursos 

ou manifestações. 

§4º Os embargos de declaração deverão ser apreciados no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o 

interessado ser intimado da decisão, a partir da qual se iniciam os prazos para interposição de 

recursos ou de qualquer outra manifestação. 

Seção II 

Dos recursos 

Art. 57. Da decisão cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito, a ser 

interposto, salvo disposição legal ou contratual específica, no prazo de 10 (dez) dias, contados 

da data em que o interessado for intimado. 

§1º O recurso será interposto mediante requerimento, no qual o recorrente deverá expor os 

fundamentos que amparam suas alegações. 

§2ºO recurso será encaminhado à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à autoridade superior, desde que 

presentes os requisitos de admissibilidade recursal. 

§3º Se a decisão inicial tiver sido proferida pela Diretoria Colegiada da ANTT, caberá pedido 

de reconsideração. 

Art. 58. Interposto o recurso e havendo outros interessados, autoridade julgadora deverá 

intimá-los para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 

Art. 59. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo disposição legal em 

contrário. 

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente 

da execução, a autoridade competentepara o julgamento recursal poderá, de ofício ou a 

pedido, conceder efeito suspensivo ao recurso a partir da data de sua interposição. 
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Art. 60. O recurso será julgado no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos autos 

pelo órgão ou autoridade competentepara o julgamento, prorrogável por igual período em 

caso de justificada necessidade. 

§1º O órgão ou a autoridade competente para o julgamento do recurso poderá confirmar, 

modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão recorrida, na matéria que for de 

sua competência. 

§2ºSe da decisão puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser intimado 

para que se manifeste, em 10(dez) dias. 

Art. 61. O recurso não será conhecido quando interposto: 

I - fora do prazo; 

II - perante órgão ou autoridade incompetente; 

III - por quem não tenha legitimidade para tanto; ou 

IV - contra decisão de que não caiba recurso na esfera administrativa. 

§1º Na hipótese a que se refere o inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade 

competente, reabrindo-se o prazo para recurso. 

§2ºO não conhecimento do recurso não impede que a ANTT reveja, de ofício, eventual ato 

ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 

Art. 62. A decisão proferida pela ANTT no julgamento de recurso, salvo se emanada de 

autoridade incompetente, é definitiva. 

§1º É também definitiva a decisão: 

I - quando esgotado o prazo para recurso, sem que tenha sido interposto, fato que será 

certificado por termo nos autos; 

II - na parte que não tiver sido objeto de recurso. 

§2º A decisão definitiva será comunicada ao recorrente. 

Seção III 

Da penalidade 

Art. 63. A aplicação da penalidade não isenta o infrator da obrigação de corrigir a 

irregularidade, assim como a correção de eventuais faltas ou irregularidades não é causa de 

extinção de punibilidade. 

Art.64. A Superintendência de Processo Organizacional competente poderá, alternativamente 

à instauração ou continuidade do processo, firmar com sociedade empresária, concessionária, 

permissionária, autorizatária, transportador habilitado ou inscrito perante a ANTT, Termo de 

Ajuste de Conduta, nos termos previstos neste Regulamento, visando à adequação da conduta 

irregular às disposições legais, regulamentares ou contratuais. 

Art. 65. Nos casos em que houver previsão legal, regulamentar ou contratual para a aplicação 

da penalidade de suspensão, cassação, decretação de caducidade da outorga ou declaração de 

inidoneidade, a Diretoria Colegiada da ANTT poderá, alternativamente, aplicar a pena de 

multa considerando a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o 

serviço e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e 

atenuantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 
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Art. 66. A imposição de penalidade dar-se-á sem prejuízo de apuração da responsabilidade 

civil e penal. 

Art. 67. Para efeitos de aplicação de penalidades serão sempre consideradas as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, inclusive os antecedentes e a reincidência, atentando-se, 

especialmente, para a natureza e a gravidade da infração, para os danos resultantes para os 

serviços e para os usuários e para a vantagem auferida pelo infrator. 

§1ºSão circunstâncias atenuantes, dentre outras: 

I - a confissão da autoria da infração; 

II - a adoção, voluntariamente, de providências eficazes para evitar ou amenizar as 

consequências da infração, ou para reparar, antes da decisão do processo ou de determinação 

da autoridade competente, os efeitos da infração; 

III - a inexistência de infrações que tiverem o mesmo fato gerador, definitivamente julgadas, 

praticadas pelo mesmo infrator nos três anos anteriores. 

§2º São circunstâncias agravantes, dentre outras: 

I - a recusa em adotar medidas para reparação dos efeitos da infração; 

II - levar alguém à prática de infração, mediante coação, induzimento ou instigação, ou, ainda, 

mediante oferta de pagamento ou recompensa; 

III - praticar a infração para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a 

vantagem de outra infração; 

IV - a obtenção, para outrem, de vantagens resultantes da infração; 

V - expor a risco a integridade física de pessoas; 

VI - a destruição de bens públicos; 

VII - a não correção da infração, conforme determinado no Auto de Infração. 

§3º Ocorre reincidência quando o agente comete nova infração legal, regulamentar ou 

contratual, que tiver o mesmo fato gerador, depois de ter sido punido anteriormente por força 

de decisão definitiva, salvo se decorridos três anos, pelo menos, do cumprimento da 

respectiva punição. 

§4º A ANTT disciplinará em ato específico, para cada setor regulado, os limites mínimo e 

máximo de acréscimo ou redução de correntes da aplicação do disposto neste artigo. 

Art. 68. Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também serão punidos com sanção de 

multa seus administradores ou controladores, quando tiverem agido com dolo ou culpa, 

observados os procedimentos previstos neste regulamento. 

Art. 69. A autoridade competente registrará as penalidades aplicadas às pessoas físicas e 

jurídicas infratoras e providenciará a cobrança dos valores decorrentes. 

§1º O registro será considerado para fins de comprovação de reincidência. 

§2º As Superintendências de Processos Organizacionais competentes enviarão à Diretoria 

Colegiada, anualmente, relatório estatístico sobre as penalidades aplicadas, inclusive no que 

se refere aos recursos deferidos ou indeferidos. 
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Art. 70. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação punitiva da ANTT, contados da data da prática do 

ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 

§1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos, 

pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante 

requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional 

decorrente da paralisação. 

§2º Quando o fato objeto da ação punitiva também constituir crime, a prescrição reger-se-á 

pelo prazo previsto na lei penal. 

§3º Interrompe-se a prescrição: 

I - pela notificação da parte interessada, inclusive por meio de edital; 

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 

III - pela decisão condenatória recorrível; ou 

IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de 

solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 

CAPÍTULO V 

DA INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art.71. O uso de meio eletrônico para lavratura de Autos de Infração, para trâmite e 

processamento eletrônicos, para comunicação de atos e para manifestações nos processos 

administrativos regidos por este Regulamento será admitido nos termos deste Capítulo. 

Art. 72. Para o disposto neste Regulamento, considera-se: 

I - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos 

digitais; 

II - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação coma utilização de redes de 

comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; 

III - assinatura eletrônica: as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: 

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora, na 

forma de lei específica; 

b) mediante cadastro de usuário em sistema eletrônico utilizado na ANTT. 

Art. 73. A lavratura de Autos de Infração, o envio de defesa e de recurso e demais práticas de 

atos processuais ou administrativos por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de 

assinatura eletrônica, sendo obrigatório o credenciamento prévio em sistema eletrônico. 

§1ºAs manifestações de interessados realizadas por meio eletrônico são facultativas e não 

elidem a possibilidade de manifestações por meio físico. 

§2º O credenciamento no sistema eletrônico de processos administrativos será realizado 

mediante cadastro no sítio eletrônico da ANTT em espaço próprio destinado aos autuados. 

§3º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o 

sigilo, a identificação e a autenticidade e suas comunicações. 

§4º Para todos os atos que necessitem de comprovação de legitimidade para sua realização 

será exigida assinatura digital. 
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Art. 74. O Auto de Infração lavrado em meio eletrônico deve ter suas informações validadas 

pelo agente responsável, quando obtidas por meio de observação visual, presencial, remota, 

ou por meio de dados obtidos através de instrumentos e sistemas de apoio à fiscalização. 

Parágrafo único. Em caso dos Autos de Infração lavrados em meio eletrônico, a autoridade 

competente enviará ao infrator ou ao representante legal da sociedade empresária a 

"Notificação de Autuação". 

Art.75. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu 

envio ao sistema eletrônico de processos administrativos, momento no qual será fornecido 

protocolo eletrônico. 

§1º Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas 

tempestivas aquelas transmitidas até às 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo 

estabelecido. 

§2º No caso do §1º, se o sistema eletrônico de processos administrativos se tornar 

indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia 

útil seguinte à resolução do problema. 

Art. 76. As notificações aos credenciados no sistema eletrônico serão feitas preferencialmente 

por meio eletrônico. 

Parágrafo único. A partir do credenciamento, a ANTT fica desobrigada a realizar a 

notificação por meio físico para aquelas já emitidas eletronicamente. 

Art. 77. Os documentos apresentados por meio físico poderão ser descartados após serem 

digitalizados e inseridos no sistema de processo eletrônico mediante assinatura digital. 

Art. 78. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com 

garantia da origem de seu signatário, na forma estabelecida neste Regulamento, serão 

considerados originais para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único. Os extratos digitais e os documentos digitalizados juntados aos autos tem a 

mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de 

adulteração antes ou durante o processo de digitalização. 

Art. 79. Os documentos do processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por 

meio da rede externa para os interessados, respeitado o disposto em lei para as situações de 

sigilo. 

Art. 80. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por 

meio eletrônico. 

Parágrafo único. Os autos dos processos eletrônicos serão protegidos por meio de sistemas de 

segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos 

dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares. 

TÍTULO III 

DAS ESPÉCIES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO 

Seção I 
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Da instauração 

Art. 81. As infrações puníveis com as penalidades de advertência ou multa serão apuradas 

mediante Processo Administrativo Simplificado (PAS). 

§1º Os Autos de Infração serão analisados, isolada ou conjuntamente, em um único processo, 

a critério da Superintendência de Processo Organizacional. 

§2º Este artigo não se aplica nos casos em que a pena de multa for imposta por força da 

conversão de que trata o art. 65 deste Regulamento. 

§3º Se no curso do PAS a autoridade processante verificar o indício de outras infrações, 

instaurará processo administrativo ordinário ou simplificado. 

Art. 82. O PAS terá início mediante o Auto de Infração, que será encaminhado pelo agente 

autuante à Unidade Organizacional indicada pela Superintendência de Processos 

Organizacionais competente, para apuração dos fatos. 

§1º O Auto de Infração observará, conforme o caso, os requisitos estabelecidos no art. 29 

deste Regulamento. 

§2º Aplicam-se ao Auto de Infração de que trata este artigo, no que for cabível, as disposições 

da Seção II, do Capítulo II, do Título II deste Regulamento. 

Seção II 

Da instrução 

Art. 83. Recebido o Auto de Infração, a unidade organizacional definida pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais notificar o infrator ou o representante legal 

da sociedade empresária. 

§1ºNotificado o infrator, começa a fluir o prazo para defesa, que será de 30 (trinta) dias, 

improrrogável, salvo motivo de força maior devidamente justificado. 

§2º A notificação de que trata este artigo observará os modelos aprovados pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes. 

§3º A defesa deverá ser apresentada para cada Processo Administrativo Simplificado, 

acompanhada de cópia do Contrato ou Estatuto Social ou da Última Alteração Contratual, 

quando o signatário for o representante legal da sociedade empresária, ou por meio de 

procuração outorgando poderes expressos e documento de identificação pessoal do signatário. 

Seção III 

Da decisão 

Art. 84. Apresentada ou não a defesa, o Gerente responsável pelo processo decidirá, 

motivadamente, aplicando penalidade ou determinando o arquivamento do processo. 

§1º Decidindo pela aplicação de penalidade, o Gerente expedir Notificação de Multa ou 

Notificação de Advertência, conforme o caso. 

§2º As notificações a que se refere o §1º observarão os modelos estabelecidos pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes. 

§3º O prazo para pagamento de multa é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

respectiva notificação. 
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Art. 85. Da decisão de que trata o art. 84 cabe recurso ao Superintendente no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência pelo infrator. 

§1º O recurso será julgado e a decisão final, qualquer que seja o resultado, será comunicada à 

parte. 

§2º Julgado procedente o recurso, o processo será arquivado. 

§3ºJulgado improcedente o recurso, o infrator deverá efetuar pagamento da multa, se esta for 

a sanção aplicada, no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento da respectiva 

comunicação. 

§4º Sobre a multa vencida e não paga serão acrescidos juros multa de mora, calculadas nos 

termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais, conforme previsto no art. 37-A 

da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002. 

Art. 86. Será concedido desconto de 30% (trinta por cento)ao valor da multa, na hipótese de o 

infrator renunciar expressamente ao direito de interpor recurso administrativo contra a decisão 

que lhe aplicou sanção, no prazo do art. 85. 

Parágrafo único. A renúncia ao direito de interpor recurso administrativo constitui confissão 

de dívida e será formalizada mediante termo que observará os modelos aprovados pelas 

Superintendências de Processos Organizacionais competentes, o qual ser postado ou 

protocolado na ANTT, e acompanhado do comprovante de pagamento. 

Art. 87. A inadimplência constitui condição hábil e suficiente para a inscrição do débito no 

Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e Dívida 

Ativa, sem desconto previsto no art. 86. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO 

Seção I 

Da instauração 

Art. 88. Excetuando as infrações previstas no art. 5º, o processo administrativo ordinário será 

instaurado de ofício ou em decorrência de representação de órgão da administração pública. 

Seção II 

Da instrução 

Art. 89. O processo administrativo ordinário será conduzido por comissão composta por três 

servidores efetivos, designados pelaautoridade instauradora, mediante Portaria divulgada na 

página da ANTT na Internet. 

Parágrafo único. As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado e serão 

registradas em atas que deverão relatar os fatos ocorridos e as deliberações adotadas. 

Art. 90. A comissão processante instalar-se-á, mediante ata de instalação que será datada e 

juntada aos autos, e iniciará seus trabalhos em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação da 

Portaria a que se refere o art. 89, salvo em casos de justificada necessidade. 

Art. 91. O processo administrativo ordinário deverá ser concluído até 120 (cento e vinte) dias, 

contados a partir da data da publicação da Portaria que trata o art. 89, admitida prorrogação 
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por igual período, em caso de justificada necessidade, mediante Portaria da autoridade 

instauradora. 

Parágrafo único. Em caso de relevância e urgência a autoridade competente poderá, 

motivadamente, fixar prazo inferior ao estabelecido no caput, desde que respeitados os prazos 

para defesa. 

Art. 92. Encerrada a instrução, o interessado será intimado para, querendo, manifestar-se, no 

prazo improrrogável de 10 (dez)dias. 

Seção III 

Da decisão 

Art. 93. Encerrada a instrução, o Relatório da Comissão Processante será juntado ao processo 

e encaminhado à autoridade competente para decisão, conforme o Capítulo IV, do Título II 

deste Regulamento. 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL 

Art.94. O processo administrativo para apuração de infrações previstas no Protocolo 

Adicional sobre Infrações e Sanções ao Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre 

(ATIT), apenso ao Decreto nº 5.462, de 9 de junho de 2005, e no Decreto nº 2.866, de7 de 

dezembro de 1998, observará as normas gerais deste Regulamento compatíveis com as 

disposições específicas deste Capítulo. 

Art. 95. Ressalvados os casos de competência de órgão ou entidade conveniada no âmbito da 

ANTT os processos serão julgados: 

I- pelos Gerentes das Superintendências de Processos Organizacionais competentes, em se 

tratando de infrações puníveis com sanções pecuniárias, em primeira instância; ou 

II - pelos Superintendentes das Superintendências de Processos Organizacionais competentes, 

em se tratando de infrações puníveis com sanções pecuniárias, em segunda instância. 

III - pela Diretoria Colegiada, em se tratando de infrações puníveis com sanções não 

pecuniárias; 

Parágrafo único. O prazo para interposição de recurso ou pedido de reconsideração é de 30 

(trinta) dias, contado da data de recebimento da respectiva notificação. 

Art. 96. Após a decisão definitiva, as sanções aplicadas serão comunicadas ao organismo 

competente do país que outorgou a licença originária. 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCESSOS CONDUZIDOS POR OUTROS ÓRGÃOSOU ENTIDADES, EM 

DECORRÊNCIA DE CONVÊNIOS 

Art. 97. Cabe ao órgão ou entidade conveniada competente lavrar auto de infração, aplicando-

se, no que couber, as disposições dos artigos 26 a 31 deste Regulamento, bem como os 

modelos aprovados pelas Superintendências de Processos Organizacionais. 
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Art. 98. O trâmite do processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de 

penalidades será especificado em cada convênio, incluindo os prazos e a fase em que o 

processo deve ser encaminhado para a ANTT para sua conclusão. 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 99. Nos processos administrativos de que trata este Regulamento, qualquer interessado 

poderá requerer consulta aos autos, pedir cópias de documentos deles constantes e pedir 

certidão, observadas as disposições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de2011. 

Parágrafo único. A ANTT exigirá ressarcimento das despesas decorrentes da reprodução de 

algum documento, consoante disposição específica. 

Art. 100. A alegação de ignorância ou errada compreensão das normas legais e 

regulamentares não exime de pena o infrator. 

Art. 101. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a 

qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 

relevantes que justifiquem a inadequação da penalidade aplicada. 

§1º Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção anteriormente 

aplicada. 

§2º A revisão não constitui recurso e sua mera apresentação não suspende exigibilidade de 

penalidade imposta nos termos deste Regulamento. 

Art. 102. A ANTT, no âmbito do processo administrativo, ao tomar conhecimento de infração 

administrativa que ocorra em matéria de competência de outro órgão, ou que, por qualquer 

forma, ocasione lesão ao patrimônio, bens ou direitos de entidade diversa, fará as devidas 

comunicações, para as providências que se façam necessárias. 

Parágrafo único. A referida comunicação será efetuada pelo Diretor-geral. 

Art. 103. Verificada a existência de indício da prática de ilícito penal definido em lei como de 

ação pública, a ANTT oficiarão Ministério Público para os fins de direito, anexando os 

documentos comprobatórios de que disponha, sem prejuízo das providências administrativas 

cabíveis. 

Parágrafo único. A comunicação será efetuada pelo Procurador-geral da ANTT, com prévia 

informação à Diretoria. 

Art. 104. Na realização das correições ordinárias, a Corregedoria da ANTT adotará, quanto à 

condução dos processos administrativos de que trata este Regulamento, as providências 

previstas no art. 19, I, do Anexo I do Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de2002. 

Art. 105. Será encaminhada à Ouvidoria da ANTT cópia do relatório estatístico de que trata o 

§2º do art. 69 deste Regulamento. 

Art.106. Os incidentes processuais arguidos que não estejam expressamente disciplinados 

neste Regulamento serão decididos pelaautoridade processante, não suspendendo a fluência 

de prazo nem a prática de atos ou procedimentos em curso ou subsequentes. 

Art. 107. As regras processuais e as normas de procedimento previstas neste Regulamento 

também serão aplicadas aos processos instaurados antes da sua vigência e que ainda estejam 

pendentes de decisão. 
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Art. 108. Aplicam-se aos processos administrativos de que trata este Regulamento, 

subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal. 

Art. 109. As normas deste Regulamento aplicam-se, no que couber, aos processos para 

apuração de infrações decorrentes de outros acordos internacionais sobre transporte 

internacional terrestre, firmados pelo Brasil. 

Art. 110. Em caso de divergência entre cláusulas contratuais as normas previstas neste 

Regulamento, prevalecerá a disposição contratual. 

JORGE BASTOS 

Diretor-Geral 
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ANEXO J – Resolução nº 5.823, de 12 de junho de 2018 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, pelo Regimento 

Interno aprovado pela Resolução ANTT nº 5.810, de 3 de maio de 2018, fundamentada no 

Voto DSL - 151, de 7 de junho de 2018, e no que consta do Processo 50500.349324/2016-56, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º Os compromissos de ajustamento de conduta firmados entre a ANTT e Agentes 

Regulados observarão os requisitos e procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 

§1º Para fins desta Resolução, consideram-se Agentes Regulados concessionárias, 

permissionárias, autorizatárias, transportadores habilitados e demais inscritos sujeitos à 

regulação da ANTT. 

§2º O compromisso de ajustamento de conduta será tomado por meio de Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC e terá por objeto a correção de descumprimentos de 

obrigações contratuais, legais ou regulamentares, pelo Agente Regulado. 

§3º Nos casos em que os descumprimentos de obrigações contratuais ou regulamentares pelo 

Agente Regulado já tenham sido corrigidos ou tenham exauridos seus efeitos, o TAC terá por 

objetivo compensar os efeitos do descumprimento, por meio da execução de obrigações não 

previstas originalmente no instrumento de outorga. 

§4º O TAC possui eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º da Lei nº 

7.347, de 24 de junho de 1985. 

CAPÍTULO II 

DO PROCEDIMENTO PARA CELEBRAÇÃO DO TAC 

Art. 2º O TAC poderá ser proposto pela ANTT ou pelos Agentes Regulados. 

§1º Quando provocada pelo Agente Regulado, a proposta de celebração do TAC deverá ser 

formulada por petição escrita, dirigida à Superintendência competente, interrompendo-se a 

prescrição da ação punitiva, na forma do art. 2º, IV, da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 

1999. 

§2° Para fins desta Resolução, considera-se Superintendência competente a Superintendência 

de processo organizacional responsável pela regulação do serviço prestado pelo Agente 

Regulado ou pela gestão do respectivo instrumento de delegação firmado pela ANTT 

envolvido no TAC, salvo excepcionalidades especificadas em cada caso concreto. 

§3º A apresentação de proposta de TAC e a sua celebração não importam confissão do Agente 

Regulado quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude da conduta relativa ao 

objeto da proposta. 

Art. 3º A proposta de celebração de TAC deverá conter, no mínimo: 

I - a indicação da conduta que deseja corrigir ou compensar e, se cabível, dos processos 

administrativos a serem abrangidos pelo ajuste; e 

II - obrigações objeto do TAC, acompanhadas do respectivo cronograma de execução. 
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Parágrafo único. O documento de que trata o presente artigo deverá ser acompanhado de 

provas acerca da regularidade fiscal do Agente Regulado. 

Art. 4º Não será admitido TAC nas seguintes hipóteses: 

I - quando o Agente Regulado houver descumprido TAC há menos de 3 (três) anos, contados 

da decisão definitiva que confirmar o descumprimento; 

II - quando tiver por objeto obrigação presente em TAC anteriormente celebrado; 

III - quando não restar comprovado interesse público na celebração do TAC; e 

IV - quando já aplicada penalidade por decisão definitiva em processo administrativo 

sancionatório, observado o disposto no art. 28. 

Parágrafo único. Havendo ação judicial relativa aos processos sancionatórios sobre os quais se 

interessa ajustar a conduta, deverá o Agente Regulado comprovar a renúncia à pretensão nos 

processos judiciais correspondentes até a data de assinatura do TAC. 

Art. 5º Recebido o requerimento de celebração de TAC, caberá à Superintendência 

competente, no prazo de 30 (trinta) dias, a realização de juízo de admissibilidade e avaliação 

quanto ao mérito do pedido, analisando a adequação da proposta ao interesse público, às 

normas vigentes e às regras da presente Resolução. 

§1º A Superintendência competente, por decisão fundamentada, poderá admitir, inadmitir ou 

propor alterações ao requerimento de celebração de TAC. 

§2º Nas hipóteses de inadmissão, rejeição ou proposta de alterações ao requerimento de TAC, 

a proponente será intimada, podendo recorrer da decisão ou promover as adequações 

solicitadas pela Superintendência competente no prazo de 15 (quinze) dias, após os quais, não 

havendo manifestação, os autos pertinentes serão arquivados. 

§3º Interposto recurso contra a decisão, a Superintendência competente terá 5 (cinco) dias 

para retratar-se ou encaminhar o recurso para apreciação pela Diretoria Colegiada, na forma 

do art. 8º da presente Resolução. 

§4º Admitida a proposta de celebração de TAC, o Agente Regulado terá 5 (cinco) dias úteis 

para apresentação da minuta de TAC nos termos do art. 11, contados a partir da data de 

admissão da proposta de TAC pela Superintendência competente. 

§5º Após o recebimento da minuta de TAC, a Superintendência competente promoverá as 

adequações necessárias e encaminhará os autos à Procuradoria Federal junto à ANTT para 

manifestação sobre os aspectos jurídicos da proposta, no prazo legal, sendo em seguida 

submetida à Diretoria Colegiada. 

Art. 6º No TAC proposto pela ANTT, caberá à Superintendência competente observar os 

requisitos dos art. 3º e 4º. 

§1º A proposta de TAC será encaminhada ao Agente Regulado, que deverá manifestar-se no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da proposta. 

§2º Caso a manifestação do Agente Regulado suscite modificações à proposta inicial, a 

ANTT fará o juízo de admissibilidade e a avaliação quanto ao mérito do pedido, respeitando 

os mesmos trâmites e prazos do processo de análise e requerimento de celebração de TAC 

dispostos do art. 5º. 

§3º Admitida pelo Agente Regulado a proposta de celebração de TAC, o processo deverá ser 

instruído com a minuta de TAC, nos termos do art. 11, posteriormente encaminhado à 
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Procuradoria Federal junto à ANTT para manifestação sobre os aspectos jurídicos da 

proposta, no prazo legal, sendo em seguida submetido à Diretoria Colegiada. 

§4º Inadmitida a proposta de TAC pelo Agente Regulado, o processo será arquivado. 

Art. 7º Eventual desistência pelo Agente Regulado, expressa ou tácita, após decisão de 

admissibilidade da proposta pela Superintendência competente, impedirá nova proposta de 

TAC relativa ao mesmo objeto. 

Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica à hipótese em que o Agente Regulado 

não observar o prazo previsto no art. 9º, §1º. 

Art. 8º Compete à Diretoria Colegiada avaliar se a celebração de TAC é o meio mais 

adequado e próprio à realização do interesse público no caso concreto, considerando, dentre 

outros aspectos, a proporcionalidade da proposta em relação à gravidade da conduta em 

análise e à efetiva proteção aos direitos da coletividade, autorizando ou rejeitando sua 

celebração, por decisão irrecorrível. 

Art. 9º Autorizada a celebração do TAC, o termo será assinado pelo Superintendente 

competente e pelo representante legal do Agente Regulado. 

§1º Será de 30 (trinta) dias o prazo para assinatura de TAC, contados a partir da publicação da 

decisão da Diretoria Colegiada, sob pena de arquivamento do processo. 

§2º O TAC será publicado, na íntegra, nos sítios eletrônicos da ANTT e do Agente Regulado 

e, sob a forma de extrato, no Diário Oficial da União. 

Art. 10. A celebração do TAC não suspenderá o curso dos processos administrativos 

sancionatórios que tenham por objeto a aplicação de multas por descumprimento, salvo na 

hipótese do art. 1º, §3º, hipótese em que os objetos dos respectivos processos serão 

incorporados ao compromisso. 

Parágrafo único. Havendo processo administrativo de caducidade, de cassação, de declaração 

de inidoneidade, de revogação ou de apuração de infração de natureza grave, estes serão 

suspensos durante o curso do TAC. 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS, DO VALOR, E DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 11. O TAC conterá, sem prejuízo de outras cláusulas específicas a cada ajuste: 

I - identificação completa das partes; 

II - relação das obrigações legais, contratuais e regulamentares objeto do ajuste, com 

indicação de eventuais processos administrativos correspondentes; 

III - descrição do compromisso do Agente Regulado em promover o ajustamento de conduta, 

devidamente organizado em cronograma de execução de obrigações assumidas com o 

objetivo de corrigir ou compensar obrigações descumpridas e eventualmente reparar os danos 

causados; 

IV - regras para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas 

no TAC; 

V - obrigação de prestação de informações periódicas à ANTT sobre o cumprimento do 

cronograma de execução e sobre as condições dos compromissos; 
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VI - penalidades pelo descumprimento de cada item do cronograma de execução e das 

condições estabelecidas no termo, inclusive multas moratórias; 

VII - penalidade para o caso de rescisão do TAC em razão de seu descumprimento; 

VIII - matriz de riscos associada às obrigações assumidas no TAC; 

IX - garantias a serem prestadas pelo Agente Regulado e o prazo para sua apresentação, 

quando couber; 

X - valor de referência do TAC; 

XI - compromisso, por parte do Agente Regulado, de dar publicidade às obrigações assumidas 

no TAC e aos resultados a serem obtidos com o seu cumprimento; 

XII - forma de atualização dos valores das penalidades contempladas no TAC; 

XIII - data e assinatura das partes; e 

XIV - renúncia pelo Agente Regulado, do prazo previsto no art. 38, §3º, da Lei nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, salvo no caso previsto no art. 1º, §3º. 

§1º Na hipótese do art. 1º, §3º, o Agente Regulado comprometer-se-á a executar obrigações 

não previstas originalmente nos instrumentos de outorga, em montante equivalente ao valor 

de referência, ou, ainda, alternativa ou cumulativamente, a cumpri-las na forma de redução, 

desconto, crédito ou gratuidade em tarifas, conforme o caso. 

§2º O processo de definição das obrigações a que se refere o inciso II, na hipótese 

do art. 1º, §3º, deve considerar os custos envolvidos com manutenção, conservação, 

monitoramento ou quaisquer obrigações indiretas, cujo cumprimento se prolongue por 

período superior ao da vigência do TAC, observado os requisitos apontados no art. 8º. 

§3º O cronograma de execução a que se refere o inciso III será estabelecido considerando as 

particularidades do caso, não devendo ultrapassar o prazo máximo de quatro anos, podendo 

ser prorrogado proporcionalmente ao evento que deu causa ao atraso desde que não tenha 

decorrido de culpa do Agente Regulado, por decisão da Diretoria Colegiada da ANTT. 

§4º As garantias previstas no inciso IX deverão ser suficientes para assegurar o pagamento 

das penalidades pecuniárias previstas nos incisos VI e VII, bem como, na hipótese do art. 1º, 

§ 3º, pelo descumprimento das novas obrigações assumidas. 

§5º As penalidades previstas nos incisos VI e VII poderão ser executadas por meio de 

desconto tarifário, concedidos diretamente pela ANTT, ficando, neste caso, dispensada a 

apresentação das garantias previstas no inciso IX deste artigo. 

§6º As penalidades previstas no inciso VII corresponderão a no mínimo o valor de referência, 

nos termos do art. 12, e a no máximo três vezes esse valor, sem prejuízo da execução 

específica das obrigações assumidas e multa diária eventualmente aplicada, encaminhando-se 

os autos à Procuradoria Federal junto à ANTT para providências judiciais cabíveis. 

CAPÍTULO IV 

DO VALOR DE REFERÊNCIA 

Art. 12. O valor de referência do TAC corresponderá ao valor total das obrigações 

descumpridas referidas no art. 11, inciso II, devidamente corrigidas da data do 

inadimplemento até a data de assinatura do termo. 
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Parágrafo único. Na hipótese do art. 1º, §3º, o valor de referência corresponderá a no mínimo 

60% (sessenta por cento) dos valores estimados para penalidades no âmbito dos processos 

administrativos abrangidos pelo termo, e será fixado proporcionalmente às fases em que se 

encontrarem os processos na data da decisão da Diretoria Colegiada que aprovar a celebração 

do TAC. 

CAPÍTULO V 

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Art. 13. Na hipótese do art. 1º, §3º, as obrigações previstas no TAC não ensejam reequilíbrio 

econômico-financeiro da outorga. 

§1º O disposto no caput não se aplica às eventuais variações verificadas entre o valor de 

referência e o valor efetivo das obrigações assumidas no TAC e apuradas até o cumprimento 

pelo Agente Regulado, cabendo a cada instrumento disciplinar a forma de implementação do 

reequilíbrio econômico-financeiro correspondente a tais diferenças. 

§2º O valor efetivo a que refere o §1º não poderá se sobrepor ao valor de referência em mais 

de 10% (dez por cento) deste, observada a matriz de riscos. 

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO, DO DESCUMPRIMENTO PARCIAL E DO CUMPRIMENTO DO 

TAC 

SEÇÃO I 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 14. O acompanhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações estabelecidas no 

TAC caberá à Superintendência competente, indicada pela Diretoria Colegiada na decisão que 

autorizar a celebração do termo. 

Art. 15. O cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC será apurado de acordo com 

cada item do cronograma de execução e com as condições estabelecidas no respectivo 

compromisso, observada a matriz de riscos para fins de responsabilização no caso de eventual 

descumprimento. 

Parágrafo único. A fiscalização de cumprimento do TAC não prejudica a fiscalização do 

cumprimento das demais obrigações relativas à outorga, não abarcadas pelo termo. 

SEÇÃO II 

DO DESCUMPRIMENTO PARCIAL 

Art. 16. Considera-se caraterizado o descumprimento parcial quando o Agente Regulado não 

executar alguma das obrigações estabelecidas no TAC no tempo, no lugar e na forma 

convencionados no ajuste. 

§1º Constatado o descumprimento parcial, o Agente Regulado será notificado para corrigir as 

inconformidades apontadas e apresentar justificativas no prazo de 15 (quinze) dias, sendo 

desde logo indicada medida coercitiva cabível. 

§2º Apresentada justificativa para a inconformidade, sua análise caberá à Superintendência 

competente, que decidirá sobre a procedência ou improcedência das razões no prazo de 15 

(quinze) dias. 
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§3º Rejeitadas as justificativas apresentadas pelo Agente Regulado, a medida coercitiva 

incidirá automaticamente, retroagindo ao final do prazo definido no §1º. 

§4º Aceitas as justificativas, a Superintendência competente promoverá as adequações 

necessárias no cronograma de execução, proporcionalmente ao evento que deu causa ao 

descumprimento parcial e, caso o cronograma alterado ultrapasse o prazo de conclusão 

estabelecido no TAC, caberá à Diretoria Colegiada decidir sobre a proposta de extensão do 

prazo do Termo de Ajustamento de Conduta, observado o disposto no art. 11, §3º. 

Art. 17. Caracterizado o descumprimento parcial, poderão ser aplicadas, dentre outras, as 

seguintes medidas coercitivas, de forma alternada ou cumulada: 

I - multa; 

II - suspensão temporária dos serviços regulados, observado o princípio da continuidade na 

prestação dos serviços públicos; e 

III - redução temporária de valor das tarifas. 

Parágrafo único. A multa pelo descumprimento de cada item do cronograma de execução será 

definida como uma fração do valor de referência disposto no Capítulo IV. 

SEÇÃO III 

DO CUMPRIMENTO DO TAC 

Art. 18. Cumprido o TAC, a Superintendência competente elaborará relatório final e 

encaminhará os autos à deliberação da Diretoria Colegiada, com proposta de declaração de 

extinção das obrigações abrangidas pelo instrumento, ouvida previamente a Procuradoria 

Federal junto à ANTT. 

§1º Aceita a proposta, a Diretoria Colegiada publicará a decisão atestando o cumprimento do 

TAC, na forma do art. 9º, §2º, ficando extinto o feito, com o arquivamento definitivo dos 

processos administrativos referidos no art. 10, parágrafo único. 

CAPÍTULO VI 

DA RESCISÃO DO TAC 

Art. 19. São causas para a rescisão do TAC, observada a matriz de riscos: 

I - inadimplemento das obrigações assumidas quanto ao tempo, ao lugar ou à forma 

convencionados no ajuste; 

II - atraso superior à metade do prazo estabelecido para o cumprimento da respectiva 

obrigação, ressalvado prazo inferior expressamente previsto no TAC; e 

III - descumprimento parcial em razão do qual a obrigação se torne inútil ou impossível. 

Art. 20. Verificada alguma das hipóteses do art. 19, a Superintendência competente elaborará 

documento certificando a ocorrência do fato e apontando detalhadamente as razões da 

rescisão e notificará o Agente Regulado para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. 

Parágrafo único. Caberá à Superintendência competente a análise das razões da defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 21. Julgadas improcedentes as razões de defesa, a Superintendência competente 

encaminhará à Diretoria Colegiada proposta de rescisão do TAC, ouvida previamente a 

Procuradoria Federal junto à ANTT. 
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Parágrafo único. A rescisão do TAC será decidida por deliberação da Diretoria Colegiada da 

ANTT e será publicada na forma do art. 9º, §2º. 

Art. 22. Julgadas procedentes as razões de defesa, a Superintendência competente 

encaminhará à Diretoria Colegiada proposta de prorrogação do prazo necessário ao 

adimplemento das obrigações, na forma do art. 11, §3º, quando cabível. 

Art. 23. A rescisão do TAC implicará na instauração ou retomada, conforme o caso, dos 

processos de caducidade, de cassação, de declaração de inidoneidade, de revogação ou de 

apuração de infração de natureza grave eventualmente suspensos em razão do compromisso. 

Parágrafo único. Rescindido o TAC, a decisão será publicada nos termos do art. 9º, § 2º. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24. Durante a vigência do TAC não serão lavrados novos autos de infração que tenham 

por objeto as obrigações previstas no art. 11, inciso II. 

Art. 25. A celebração de TAC com a ANTT não prejudica a realização de acordos entre o 

Agente Regulado e outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

Art. 26. Sobre a multa prevista no TAC vencida e não paga serão acrescidos juros e multa de 

mora, calculadas nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais, conforme 

previsto no art. 37A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

Art. 27. As Superintendências competentes disciplinarão, por meio de ato interno, questões 

procedimentais específicas de cada área, caso seja necessário, respeitando-se os termos desta 

Resolução. 

Art. 28. A celebração de acordos relativos a processos com decisão administrativa transitada 

em julgado rege-se pelas disposições da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, 

da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e pelas demais diretrizes normativas da Advocacia 

Geral da União sobre o tema. 

Art. 29. As disposições contidas na presente Resolução não retroagem aos TAC anteriormente 

celebrados entre a ANTT e seus Agentes Regulados. 

Parágrafo único. Os requerimentos de celebração de TAC que estiverem em trâmite na 

Agência quando da entrada em vigor deste Regulamento serão arquivados, sem prejuízo da 

possibilidade de apresentação de novos pedidos, à luz das novas diretrizes regulamentares. 

Art. 30. Ficam revogados os artigos 14 a 16 da Resolução ANTT nº 5.083, de 27 de abril de 

2016. 

Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MARIO RODRIGUES JUNIOR 

Diretor-Geral 

 

 


