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Art. 24. O cometimento de 02 (duas) ou mais infrações
ensejará a aplicação das penalidades correspondentes e de forma
independente.

Art. 25. As defesas e os recursos administrativos
apresentados pelas concessionárias no curso do PAS serão
analisados levando-se em consideração, cumulativamente, a
imprevisibilidade ou a inevitabilidade dos eventos, o nexo de
causalidade entre a ocorrência de cada evento e o descumprimento
das metas e, no caso de descumprimento de metas de produção, a
quantificação da produção de transporte frustrada em razão da
ocorrência de cada evento.

Art. 26. A comprovação por parte da concessionária, no
curso do PAS, de que um determinado evento que prejudicou a
produção de transporte não poderia ser previsto e evitado ensejará,
para fins de apuração do cumprimento das metas de produção, que
a produção de transporte frustrada em razão da ocorrência desse
evento seja acrescentada à produção efetivamente realizada.

Seção II
Do Processo Administrativo Ordinário - PAO
Art. 27. A ANTT poderá instaurar de ofício Processo

Administrativo Ordinário - PAO, que terá por objeto a declaração
de caducidade da concessão ferroviária, no caso de aplicação de
penalidade administrativa de forma definitiva pelo cometimento das
infrações previstas nos inc. IV e V do art. 21 desta Resolução,
cumulativamente, por 3 (três) vezes, consecutivas ou não, em um
período de 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. O cômputo do número de infrações para
fins de instauração do PAO não está restrito ao período de 5 (cinco)
anos a que se refere o art. 3º desta Resolução.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 28. Revogam-se as Resoluções ANTT nº 288, de 2003

e nº 3.696, de 2011 após o exaurimento dos efeitos a que se
referem os incisos do art. 29 desta Resolução.

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, sendo aplicada imediatamente a todos os processos
administrativos instaurados no âmbito da ANTT, excetuados os
seguintes casos:

I - os processos administrativos que tenham por objeto o
ajuste de metas de produção por trecho ferroviário ou de metas de
segurança, instaurados durante a vigência da Resolução ANTT nº
3.696, de 2011, continuarão a ser regidos por aquela Resolução até
as suas respectivas conclusões; e

II - a aplicação de penalidade por descumprimento das
metas de produção e de segurança até o exercício de 2018 ocorrerá
nos termos das Resoluções ANTT nº 288, de 2003 e 3.696, de
2 0 11 .
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ANEXO I

O valor da penalidade pelo descumprimento das metas de
produção será calculado da seguinte forma:

Nos casos em que for estabelecida meta de produção para
um único trecho ou corredor ferroviário:

V = R x K x { 1 - [( P / M )- 0,7 ] / 0,3 }, se P for maior
ou igual a 0,7 x M

V = R x K, nos demais casos
Nos casos em que forem estabelecidas metas de produção

para mais de um trecho ou corredor ferroviário:
V = R x K x { 2 - [( P / M ) - 0,7 ] / 0,3 - [( NC / N

) - 0,3 ] / 0,7 } / 2, se cumulativamente P for maior ou igual a 0,7
x M e NC for maior ou igual a 0,3 x NC

V = R x K, nos demais casos
Onde:
V é o valor da penalidade;
R é o valor da receita bruta de transporte obtida pela

concessionária no exercício imediatamente anterior ao do
cometimento da infração;

K é o fator de reincidência, que assumirá os valores
0,0100, 0,0133, 0,0167 e 0,0200 na primeira inadimplência e nas
três reincidências subsequentes, respectivamente;

M é definido pelo somatório da produção estabelecida para
cada trecho ou corredor ferroviário, em TKU;

P é definido pelo somatório da produção de transporte
realizada em cada trecho ou corredor ferroviário, em TKU, limitado
ao valor de M;

N é o número de trechos ou corredores ferroviários com
meta de produção estabelecida;

NC é o número de trechos ou corredores ferroviários com
meta de produção cumprida;

O valor da penalidade pelo descumprimento das metas de
segurança será calculado da seguinte forma:

V = R x K x { [ ( IAF / MS ) - 1 ] / 0,7 }, se IAF for
menor ou igual a 1,7 x MS

V = R x K, nos demais casos
Onde:
V é o valor da penalidade;
R é o valor da receita bruta de transporte obtida pela

concessionária no exercício imediatamente anterior ao do
cometimento da infração;

K é o fator de reincidência, que assumirá os valores
0,0100, 0,0133, 0,0167 e 0,0200 na primeira inadimplência e nas
três reincidências subsequentes, respectivamente;

IAF é o índice de acidentes ferroviários obtido pela
concessionária;

MS é a meta de segurança.

RESOLUÇÃO Nº 5.832, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

Regulamenta a comprovação dos
certificados de regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciária e comercial das
empresas que prestam serviço de transporte
coletivo interestadual semiurbano de
passageiros.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no
Voto DSL - 299, de 11 de outubro de 2018, no que consta do
Processo nº 50500.202324/2017-74; e

CONSIDERANDO que a minuta de regulamentação foi
submetida à Audiência Pública

nº 005/2018, realizada entre o período de 30 de maio de
2018 e 16 de julho de 2018, com o objetivo de resguardar os direitos
dos usuários e dos agentes econômicos, resolve:

Art. 1º Regulamentar a comprovação dos certificados de
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial das
empresas que prestam serviço de transporte coletivo interestadual
semiurbano de passageiros.

Art. 2º Para efeito de prova de regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciária e comercial, perante à ANTT, deverão ser
verificados os seguintes documentos:

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ;

II - certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão
Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita
Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, relativa à sede da empresa;

III - certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual/Distrital,
inclusive quanto à dívida ativa;

IV - certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com
efeitos de Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal e da
Dívida Ativa da Procuradoria Municipal relativa à sede da
empresa;

V - certificado de regularidade do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;

VI - certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de
Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho;

VII - certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa
de Débitos da Dívida Ativa da Procuradoria Federal junto à ANTT;
e

VIII - certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da
sede da empresa.

Art. 3º A ANTT deverá obter as certidões referentes aos
incisos I, II, V, VI, e VII diretamente na base de dados oficial da
Administração Pública Federal, após o protocolo das demais
certidões apresentadas pelas empresas permissionárias.

Art. 4º As empresas deverão encaminhar à ANTT as
certidões referentes aos incisos III, IV e VIII, em original ou cópia
simples.

Parágrafo único. Para atendimento do inciso III, as empresas
deverão encaminhar todas as certidões referentes aos Estados onde a
empresa atua na prestação de serviço regular de transporte coletivo
interestadual semiurbano de passageiros, e dos Estados em que estão
registrados os veículos cadastrados na ANTT.

Art. 5º As empresas deverão encaminhar à ANTT a
documentação relacionada no art. 4º, anualmente, com prazo final até
o dia 30 de abril de cada ano.

§ 1º A ANTT poderá, a qualquer momento, consultar ou
solicitar às empresas os documentos citados no art. 4º e outros que
se façam necessários para a apuração de sua regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciária e comercial.

§ 2º Em caso de documentação apresentada de forma
incompleta ou certidão vencida, a Superintendência de Serviços de
Transporte de Passageiros - SUPAS notificará a empresa para
regularizar a situação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
aplicação de sanções previstas em lei, em regulamentos da ANTT ou
em contrato de permissão.

§ 3º Para fins de análise da documentação referida no caput,
serão consideradas regulares as certidões válidas na data de seu
respectivo protocolo.

§ 4º Será considerada válida por 30 (trinta) dias, a contar da
data de sua emissão, a certidão que não apresentar data ou prazo de
validade impresso no documento.

Art. 6º Em caso de descumprimento do prazo estabelecido
no caput do art. 5º, a empresa será considerada em situação irregular
quanto à comprovação de sua regularidade fiscal, trabalhista,
previdenciária e comercial, sem prejuízo de eventual notificação para
saneamento da irregularidade, bem como da aplicação de demais
sanções previstas em lei, nos regulamentos emitidos pela ANTT ou
no Contrato de Permissão.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de
janeiro 2019.
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DELIBERAÇÃO Nº 854, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DWE - 115, de 17 de outubro de 2018, e no que consta do Processo
nº 50500.210224/2014-79, delibera:

Art. 1º Indeferir o pedido de revisão processual formulado
pela empresa FOCUS TURISMO LTDA, para manter a Resolução nº
5.783, de 21 de março de 2018.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
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DELIBERAÇÃO Nº 855, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DWE - 116, de 17 de outubro de 2018, e no que consta do Processo
nº 50505.051622/2018-21, delibera:

Art. 1º Aprovar a postergação no Cronograma Financeiro de
Investimentos da Concessionária ECO101 S/A, para o ano
subsequente, conforme disposto no Parecer Técnico nº
120/2018/GEFIR/SUINF, de 11 de julho de 2018.

Art. 2º Os efeitos financeiros na Tarifa Básica de Pedágio -
TBP serão considerados na próxima revisão ordinária.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
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DELIBERAÇÃO Nº 858, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DWE - 121, de 17 de outubro de 2018, e no que consta do Processo
nº 50500.193236/2013-41, delibera:

Art. 1º Anular a Resolução ANTT nº 5.814, de 10 de maio
de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 15 de maio de
2018, mantendo a MAXMOVI ADMINISTRADORA DE MEIOS
ELETRÔNICOS DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S/A
como habilitada a atuar como Instituição de Pagamento Eletrônico de
Frete.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
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DELIBERAÇÃO Nº 859, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DWE - 113, de 17 de outubro de 2018, e no que consta do Processo
nº 50501.305772/2018-08, delibera:

Art. 1º Indeferir o pedido da empresa ROTAS DE VIAÇÃO
DO TRIÂNGULO LTDA. para operar os mercados os mercados
constantes na linha Uberlândia (MG) - Ponta Porã (MS), e suas
seções.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
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DELIBERAÇÃO Nº 860, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto
DWE - 117, de 17 de outubro de 2018, e no que consta do Processo nº
50501.039515/2018-64, delibera:

Art. 1º Deferir o pedido da empresa UNESUL DE
TRANSPORTES LTDA. para implantação da linha Foz do Iguaçu (PR)
- Carazinho (RS) via Itapiranga (SC) com as seções de:

I - Foz do Iguaçu (PR), para: Dionísio Cerqueira (SC), Guarujá
do Sul (SC), São José do Cedro (SC), Guaraciaba (SC), São Miguel
d'Oeste (SC), Descanso (SC), Iporã do Oeste (SC), Itapiranga (SC),
Palmitos (SC), Frederico Westphalen (RS), Palmitinho (RS), Tenente
Portela (RS) e Três Passos (RS);

II - Santa Terezinha de Itaipu (PR) e São Miguel do Iguaçu
(PR), para: Dionísio Cerqueira (SC), Guarujá do Sul (SC), São José do
Cedro (SC), Guaraciaba (SC), São Miguel d'Oeste (SC), Descanso (SC),
Iporã do Oeste (SC), Itapiranga (SC), Palmitos (SC) e Frederico
Westphalen (RS);

III - Medianeira (PR), para: Dionísio Cerqueira (SC), Guarujá
do Sul (SC), São José do Cedro (SC), Guaraciaba (SC), São Miguel
d'Oeste (SC), Descanso (SC), Iporã do Oeste (SC), Itapiranga (SC),
Tenente Portela (RS), Três Passos (RS), Campo Novo (RS), São
Martinho (RS), Três de Maio (RS) e Santa Rosa (RS);

IV - Cascavel (PR), para: Dionísio Cerqueira (SC), Guarujá do
Sul (SC), São José do Cedro (SC), Guaraciaba (SC), São Miguel
d'Oeste (SC), Iporã do Oeste (SC), Tenente Portela (RS), Três Passos
(RS), Campo Novo (RS), São Martinho (RS), Três de Maio (RS), Santa
Rosa (RS), Santo Ângelo (RS) e Ijuí (RS);

V - Santo Antônio do Sudoeste (PR), para: Dionísio Cerqueira
(SC), Guarujá do Sul (SC), São José do Cedro (SC), Guaraciaba (SC),
São Miguel d'Oeste (SC), Descanso (SC), Iporã do Oeste (SC),
Itapiranga (SC), Tenente Portela (RS), Três Passos (RS), Campo Novo
(RS), São Martinho (RS), Três de Maio (RS), Santa Rosa (RS), Santo
Ângelo (RS) e Ijuí (RS);
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