SUPAS – Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros
SUEXE – Superintendência Executiva

Estudos e pesquisas para subsidiar o aprimoramento do arcabouço
regulatório do transporte ferroviário de passageiros
Atividade: capacitação
MÓDULO 1 - JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E METODOLOGIA DO ESTUDO

Brasília, março de 2017

Justificativa e objetivos

• situação atual – serviços em operação
• 2003 - Plano de Revitalização das Ferrovias - Programa de Resgate
dos Transportes Ferroviários de Passageiros
• 1981 - 2008 - estudos para a implantação de TAV

Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996

marco regulatório
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Estrutura do estudo

1 - Análise da legislação aplicável

2 - Conceituação e organização sistêmica dos serviços no Brasil
3 - Requisitos para a autorização da prestação dos serviços
4 - Indicadores de demanda e atributos de oferta dos serviços
5 - Modelo para o cálculo do valor do Seguro de Responsabilidade Civil
6 - Metodologia para definição do valor da tarifa
7 - Avaliação e adequação da legislação vigente
8 - Fiscalização na prestação do serviço
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Diagnóstico da situação
brasileira

Análise das legislações
internacionais
Análise da legislação

Identificação das boas práticas
internacionais

Metodologia

Comparação entre as legislações
nacionais e internacionais

Seleção preliminar das melhores
práticas
Seleção preliminar de subsídios

Produtos 2, 3, 4, 5 e 6
Apresentação de propostas
Análise de assuntos específicos

Seleção das práticas possíveis de subsidiarem
alterações na legislação brasileira
Seleção de subsídios para a construção de um modelo adequado ao Brasil

Indicação das alterações para adequação da
legislação vigente
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Avaliação e adequação da legislação vigente

Metodologia
Análise da legislação
Legislação brasileira pesquisada
• história marcada pelo cenário econômico e pelas políticas

públicas adotadas:
 período de transição do regime imperial para o republicano
 durante a República
 Constituição de 1988
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Metodologia
Abrangência da pesquisa
• diagnóstico da situação brasileira
• análise das legislações internacionais








Índia
Japão
Rússia
Estados Unidos da América
Canadá
União Europeia
Espanha, Itália, República Tcheca, Romênia,
Alemanha
Reino Unido, França, Alemanha
 China
 Austrália
 África do Sul
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Recife
Rio de Janeiro
São Paulo

Délhi
Tóquio
Moscou
Nova Iorque
Toronto
Berlim

Metodologia
Análise da legislação – seleção de boas práticas
Dimensões estudadas
Jurídico-legal
Institucional
Operacional e tecnológica
Gestão e controle
Econômico-financeira
Ambiental
Segurança
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Metodologia
Indicação das adequações legais
• pertinência da boa prática:
 práticas oriundas dos países e regiões internacionais
 práticas oriundas das regiões metropolitanas brasileiras envolvidas nos estudos
• abrangência dos novos normativos:
 serviços ferroviários delegados pela ANTT
 regular e não regular
 serviços operados em ferrovias federais, delegados pela ANTT
• tipos de normativos possivelmente mais adequados
 resolução
 decreto
 lei
• prazo de implantação da prática selecionada:
 pontual e imediata, mediante alteração ou edição de nova resolução da ANTT
 curto prazo, mediante revisão do Decreto 1832/1996, que aprova o Regulamento
dos Transportes Ferroviários
 médio prazo, mediante:
o nova lei para os serviços de transporte ferroviário de passageiros
o nova lei com incidência sobre todo o setor ferroviário (ferrovias e serviços –
passageiros e cargas)
o inclusão em contrato
o norma envolvendo setores além do de transportes, tais como ambiental e
econômico-financeiro
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Metodologia
Indicação das adequações legais
I - análise preliminar das boas práticas e da forma jurídica da adequação
Dimensão .....

Grupo: .....
Item: .....
Boa prática: .....

Aplicação proposta: .....
Adequação proposta (prazo): .....
Tópicos a serem considerados: .....
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Metodologia
Indicação das adequações legais
II - nova análise, avaliação da legislação e da possível forma jurídica da
alteração, considerando-se os resultados de todos os Produtos

Critérios para a seleção dos dispositivos existentes associados à proposta:
• o dispositivo pode ser alterado ou complementado
• o dispositivo pode dar embasamento legal para a alteração proposta

• o conhecimento do dispositivo é importante para a formulação da alteração proposta
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Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03,
Projeto Orla Polo 8 – Brasília/DF
CEP 70200-003

SUPAS
SUEXE

Contatos:
(61) 3410-1000

Campus Universitário –
(48) 3721 9796
CTC
3721 7119
Trindade –
3337 6171
Florianópolis/SC
3269 9580
CEP 88040-970 labtrans@labtrans.ufsc.br
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