CÂMARA DOS DEPUTADOS

*PROJETO DE LEI N.º 3.819, DE 2020
(Do Senado Federal)
URGÊNCIA – ART. 155 RICD
Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, para estabelecer critérios
de outorga mediante autorização para o transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros; e dá outras providências.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
VIAÇÃO E TRANSPORTES;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput – RICD

(*) Atualizado em 8/6/2021 por alteração do regime de tramitação.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 13. ...............................................................
..............................................................................
V – autorização, quando se tratar de:
a) prestação não regular de serviços de transporte terrestre
coletivo de passageiros, vedada a intermediação e a venda individual de
bilhete de passagem;
....................................................................” (NR)
“Art. 47-B. Não haverá limite para o número de autorizações para
o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional
de passageiros, salvo no caso de inviabilidade técnica, operacional e
econômica.
§ 1º O Poder Executivo definirá os critérios de inviabilidade de
que trata o caput, que servirão de subsídio para estabelecer critérios
objetivos para a autorização dos serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros.
§ 2º A ANTT poderá realizar processo seletivo público para
outorga da autorização, observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na forma de
regulamento.
§ 3º A outorga de autorização deverá considerar, sem prejuízo dos
demais requisitos estabelecidos em lei:
I – os mercados ofertados em cada linha a ser autorizada, vedada
a realização de seccionamentos intermunicipais;
II – o itinerário, os horários e as frequências mínimas de cada linha
ofertada;
III – a obrigatoriedade de oferecimento de gratuidades e de
descontos tarifários previstos na legislação, com a devida forma de
ressarcimento desses valores, que se limitarão exclusivamente ao
serviço convencional, nos termos de regulamento do Poder Executivo;
IV – a exigência de comprovação, por parte do operador, de:
a) requisitos relacionados à acessibilidade, segurança e
capacidade técnica, operacional e econômica da empresa, de forma
proporcional à especificação do serviço, conforme regulamentação do
Poder Executivo;
b) capital social mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais).
§ 4º Não haverá restrição de áreas ou regiões geográficas quanto
aos mercados pretendidos.
§ 5º O Poder Executivo encaminhará, até o último dia do mês de
março de cada ano, relatório detalhado sobre a definição dos critérios
de inviabilidade de que trata o caput deste artigo.” (NR)
Art. 2º Os operadores interessados em obter a autorização de transporte
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rodoviário interestadual e internacional de passageiros poderão requerê-la diretamente
ao Poder Executivo, devendo, para tanto, indicar:
I – os mercados pretendidos, vedado o seccionamento intermunicipal;
II – o itinerário, os horários e as frequências das linhas que deseja operar;
III – as características técnicas e de segurança da frota com que pretende
operar as linhas, limitada a utilização de veículos de terceiros a 40% (quarenta por cento)
da frota;
IV – os endereços e as coordenadas geográficas dos terminais, dos pontos de
apoio e dos pontos de parada que pretende utilizar;
V – o estudo de viabilidade econômica para o mercado pretendido.
Art. 3º As multas por infrações na prestação de serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros, realizado por operador
brasileiro, sem prejuízo de sanções por infrações às normas legais, regulamentares e
contratuais, serão de, no máximo, R$ 3.000,00 (três mil reais), podendo ser corrigidas
anualmente pelo Poder Executivo.
§ 1º O Poder Executivo definirá, em regulamento, as infrações e os valores
pecuniários das multas correspondentes.
§ 2º Os valores das multas relativas às infrações a que se refere o caput
poderão ser corrigidos monetariamente pelo Poder Executivo, por meio da adoção de
índices específicos ou setoriais.
§ 3º As multas aplicadas até a data de publicação desta Lei serão convertidas
em advertência desde que, como contrapartida, os valores correspondentes sejam
investidos para garantir o atendimento ao serviço adequado, nos termos do § 1º do art.
6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
§ 4º A arrecadação proveniente das multas aplicadas a partir da publicação
desta Lei será direcionada para ações de fiscalização e educação relacionadas ao
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.
§ 5º O procedimento de julgamento das autuações e penalidades obedecerá
aos mesmos prazos e exigências estabelecidos nos arts. 281 e 282 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Art. 4º Os operadores deverão possuir inscrição estadual em todas as
unidades da Federação em que pretendam operar, para fins de recolhimento do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Art. 5º Ficam suspensas as autorizações concedidas entre 30 de outubro de
2019 e a data de publicação desta Lei, mantidas as autorizações anteriores àquela data.
Parágrafo único. As autorizações suspensas na forma do caput serão
reanalisadas de acordo com os novos critérios e exigências estabelecidos nesta Lei.
Art. 6º Revoga-se o § 3º do art. 77 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 22 de dezembro de 2020.
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes
aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional
de Integração de Políticas de Transporte, a
Agência Nacional de Transportes Terrestres, a
Agência Nacional de Transportes Aquaviários
e o Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES PARA OS TRANSPORTES
.......................................................................................................................................................
Seção II
Das Diretrizes Gerais
.......................................................................................................................................................
Art. 13. Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas a que se refere
o inciso I do caput do art. 12 serão realizadas sob a forma de: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 595, de 6/12/2012, convertida na Lei nº 12.815, de 5/6/2013)
I - concessão, quando se tratar de exploração de infraestrutura de transporte público,
precedida ou não de obra pública, e de prestação de serviços de transporte associados à
exploração da infra-estrutura;
II - (VETADO)
III - (VETADO)
IV - permissão, quando se tratar de: (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.217-3, de 4/9/2001, e com redação dada pela Lei nº 12.996, de 18/6/2014)
a) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual
semiurbano de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura; (Alínea acrescida
pela Lei nº 12.996, de 18/6/2014)
b) prestação regular de serviços de transporte ferroviário de passageiros
desvinculados da exploração de infraestrutura; (Alínea acrescida pela Lei nº 12.996, de
18/6/2014)
V - autorização, quando se tratar de: (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.217-3, de 4/9/2001, e com redação dada pela Lei nº 12.996, de 18/6/2014)
a) prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros;
(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 576, de 15/8/2012, convertida na Lei nº 12.743,
de 19/12/2012)
b) prestação de serviço de transporte aquaviário; (Alínea acrescida pela Medida
Provisória nº 576, de 15/8/2012, convertida na Lei nº 12.743, de 19/12/2012)
c) exploração de infraestrutura de uso privativo; e (Alínea acrescida pela Medida
Provisória nº 576, de 15/8/2012, convertida na Lei nº 12.743, de 19/12/2012)
d) transporte ferroviário de cargas não associado à exploração da infraestrutura
ferroviária, por operador ferroviário independente. (Alínea acrescida pela Medida Provisória
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nº 576, de 15/8/2012, convertida na Lei nº 12.743, de 19/12/2012)
e) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e
internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura. (Alínea acrescida
pela Lei nº 12.996, de 18/6/2014)
Parágrafo único. Considera-se, para os fins da alínea "d" do inciso V do caput,
operador ferroviário independente a pessoa jurídica detentora de autorização para transporte
ferroviário de cargas desvinculado da exploração da infraestrutura. (Parágrafo único acrescido
pela Medida Provisória nº 576, de 15/8/2012, convertida na Lei nº 12.743, de 19/12/2012)
Art. 14. Ressalvado o disposto em legislação específica, o disposto no art. 13 aplicase conforme as seguintes diretrizes: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 595, de 6/12/2012, convertida na Lei nº 12.815, de 5/6/2013)
I - depende de concessão:
a) a exploração das ferrovias, das rodovias, das vias navegáveis e dos portos
organizados que compõem a infra-estrutura do Sistema Nacional de Viação;
b) o transporte ferroviário de passageiros e cargas associado à exploração da
infraestrutura ferroviária;
II - (VETADO)
III - depende de autorização: (“Caput” do inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 595, de 6/12/2012, convertida na Lei nº 12.815, de 5/6/2013)
a) (VETADO)
b) o transporte rodoviário de passageiros, sob regime de afretamento;
c) a construção e a exploração das instalações portuárias de que trata o art. 8º da Lei
na qual foi convertida a Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 595, de 6/12/2012, convertida na Lei nº 12.815, de
5/6/2013)
d) (VETADO)
e) o transporte aquaviário; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.217-3,
de 4/9/2001)
f) o transporte ferroviário não regular de passageiros, não associado à exploração
da infra-estrutura. (Alínea acrescida pela Lei nº 11.314, de 3/7/2006)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DAS AGÊNCIAS NACIONAIS DE REGULAÇÃO DOS TRANSPORTES
TERRESTRE E AQUAVIÁRIO
.......................................................................................................................................................
Seção IV
Dos Procedimentos e do Controle das Outorgas
.......................................................................................................................................................
Subseção IV
Das Autorizações
.......................................................................................................................................................
Art. 47. A empresa autorizada não terá direito adquirido à permanência das
condições vigentes quando da outorga da autorização ou do início das atividades, devendo
observar as novas condições impostas por lei e pela regulamentação, que lhe fixará prazo
suficiente para adaptação.
Art. 47-A. Em função das características de cada mercado, a ANTT poderá
estabelecer condições específicas para a outorga de autorização para o serviço regular de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros." (Artigo acrescido pela Lei
nº 12.996, de 18/6/2014)
Art. 47-B. Não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular
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de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de
inviabilidade operacional.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a ANTT poderá realizar processo seletivo
público para outorga da autorização, observados os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, na forma do regulamento. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.996, de 18/6/2014)
Art. 47-C. A ANTT poderá intervir no mercado de serviços regulares de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros, com o objetivo de cessar abuso de
direito ou infração contra a ordem econômica, inclusive com o estabelecimento de obrigações
específicas para a autorização, sem prejuízo do disposto no art. 31. (Artigo acrescido pela Lei
nº 12.996, de 18/6/2014)
Art. 48. Em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto
da autorização, ou de sua transferência irregular, a Agência extinguí-la-á mediante cassação.
.......................................................................................................................................................
Seção VIII
Das Receitas e do Orçamento
Art. 77. Constituem receitas da ANTT e da ANTAQ:
I - dotações que forem consignadas no Orçamento Geral da União para cada
Agência, créditos especiais, transferências e repasses; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.217-3, de 4/9/2001)
II - recursos provenientes dos instrumentos de outorga e arrendamento
administrados pela respectiva Agência, excetuados os provenientes dos contratos de
arrendamento originários da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA não adquiridos
pelo Tesouro Nacional com base na autorização contida na Medida Provisória nº 2.181-45, de
24 de agosto de 2001; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.483, de 31/5/2007)
III - os produtos das arrecadações de taxas de fiscalização da prestação de serviços
e de exploração de infra-estrutura atribuídas a cada Agência. (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4/9/2001)
IV - recursos provenientes de acordos, convênios e contratos, inclusive os
referentes, à prestação de serviços técnicos e fornecimento de publicações, material técnico,
dados e informações;
V - o produto das arrecadações de cada Agência, decorrentes da cobrança de
emolumentos e multas;
VI - outras receitas, inclusive as resultantes de aluguel ou alienação de bens, da
aplicação de valores patrimoniais, de operações de crédito, de doações, legados e subvenções.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
§ 3º No caso do transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de
passageiros, a taxa de fiscalização de que trata o inciso III do caput deste artigo será de R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais) por ano e por ônibus registrado pela empresa detentora de
autorização ou permissão outorgada pela ANTT. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.996, de
18/6/2014)
Art. 78. (Revogado pela Lei nº 13.848, de 25/6/2019, publicada no DOU de
26/6/2019, em vigor 90 dias após a publicação)
Seção IX
Das Sanções
(Seção acrescida pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4/9/2001)
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Art. 78-A. A infração a esta Lei e o descumprimento dos deveres estabelecidos no
contrato de concessão, no termo de permissão e na autorização sujeitará o responsável às
seguintes sanções, aplicáveis pela ANTT e pela ANTAQ, sem prejuízo das de natureza civil e
penal:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão
IV - cassação
V - declaração de inidoneidade. (“Caput” do artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.217-3, de 4/9/2001)
VI – perdimento do veículo. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.996, de 18/6/2014)
§ 1º Na aplicação das sanções referidas no caput, a Antaq observará o disposto na
Lei na qual foi convertida a Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012. (Parágrafo
único acrescido pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4/9/2001, transformado em § 1º com
redação dada pela Medida Provisória nº 595, de 6/12/2012, convertida na Lei nº 12.815, de
5/6/2013)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal, e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO SERVIÇO ADEQUADO
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no
respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das
instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo
não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia
anterior a feriado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 14.015, de 15/6/2020)
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS
Art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são
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direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
II - receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de
interesses individuais ou coletivos;
III - obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de
serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. (Inciso com redação
dada pela Lei nº 9.648, de 27/5/1998)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XVIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Julgamento das Autuações e Penalidades
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste
Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a
penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado
insubsistente:
I - se considerado inconsistente ou irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.
(Inciso com redação dada pela Lei nº 9.602, de 21/1/1998)
Art. 281-A. (Vide Lei nº 14.071, de 13/10/2020)
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade. (Vide Lei nº 14.071, de 13/10/2020)
§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do
veículo será considerada válida para todos os efeitos.
§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de
carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida
ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no
caso de multa.
§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela
de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo,
responsável pelo seu pagamento.
§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de
recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da
notificação da penalidade. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.602, de 21/1/1998)
§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será
a data para o recolhimento de seu valor. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.602, de 21/1/1998)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 3819/2020

