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Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro

Central

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (do Estado
do Rio de Janeiro)

CEQR

City Environmental Quality Review (Levantamento da Qualidade Ambiental
da Cidade) (dos Estados Unidos)

Cetesb

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CF

Constituição Federal

CFC

Conselho Federal de Contabilidade

CFR

Code of Federal Regulations (Código de Regulamentações Federal) (dos
Estados Unidos)

CGGE

Comissário do Gabinete de Gestão de Emergências

CICC

Centro Integrado de Comando e Controle

Cipa

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CLFOPP

Código de Licenciamentos e Fiscalização de Obras Públicas e Privadas
(da Cidade do Rio de Janeiro)
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CLT

Consolidação das Leis do Trabalho

CMC

Centro de Monitoramento de Concessionárias (do Estado do Rio de Janeiro)

CMD

Coeficiente de Mensuração de Desempenho

CMT

Consórcio Metropolitano de Transportes

CNAE

Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

CO2

Gás carbônico

COE

Contrato Operacional Específico

Cofins

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Conama

Conselho Nacional do Meio Ambiente

Conderm

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife

Conema

Conselho Estadual do Meio Ambiente

Consema

Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo

Contran

Conselho Nacional de Trânsito

COTIF

Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários

CP

Consulta Prévia

CPA

Comissário de Proteção Ambiental

CPRH

Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco

CPT

Controle positivo de trem

CPTM

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

CPU

Comissão de Planejamento Urbano

CS

Comissário de Saneamento

CSFD

Companhia de Sistema Ferroviário de Délhi

CSTM

Conselho Superior de Transporte Metropolitano (do Estado de Pernambuco)

CTB

Código de Trânsito Brasileiro

CTM

Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

DAA

Declaração de Avaliação Ambiental

DB AG ou DB

Deutsche Bahn (Ferrovias Alemãs)

DB Netz AG

Deutsche Bahn Netz (Gestor Alemão de Infraestrutura Ferroviária) (da Alemanha)

DCVM

Diretor de Compras Verdes Municipais

DER/RJ

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de
Janeiro

DIAF

Declaração de Impacto Ambiental Final

DNEF

Departamento Nacional de Estradas de Ferro

DNER

Departamento Nacional de Estradas e Rodagens
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Dnit

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DOT (ou US DOT)

US Department of Transportation (Departamento de Transportes) (dos

Estados Unidos)
DPA

Departamento de Proteção Ambiental

DPFF

Departamento de Polícia Ferroviária Federal

DPU

Departamento de Planejamento Urbano

DS

Departamento de Saneamento (dos Estados Unidos)

DSHM

Departamento de Saúde e Higiene Mental

EAP

Programa de Assistência de Empregados

EAS

Estudo Ambiental Simplificado

EBA

Eisenbahn-Bundesamt (Autoridade Ferroviária Federal) (da Alemanha)

EBHaftPflV

Verordnung über die Haftpflichtversicherung der Eisenbahnen (Regulamento sobre o seguro de responsabilidade civil do sistema ferroviário) (da Alemanha)

EBKrG

Gesetz über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Lei de Cruzamentos em Linhas Férreas) (da Alemanha)

EBO

Eisenbahn-Bau und Betriebsordnung (Lei da Construção Ferroviária e
Normas de Funcionamento) (da Alemanha)

EBPV

Verordnung über die Prüfung zum Betriebsleiter für Eisenbahnen (Regulamento de exame para supervisores operacionais ferroviários) (da Alemanha)

EFC

Estrada de Ferro Carajás

EFVM

Estrada de Ferro Vitória a Minas

EIA

Estudo Prévio de Impacto Ambiental

EIBV

Verordnung über den diskriminierungsfreien Zugang zur Eisenbahninfrastruktur und über die Grundsätze zur Erhebung von Entgelt für die
Benutzung der Eisenbahninfrastruktur (Regulamento sobre a Utilização da
Infraestrutura Ferroviária) (da Alemanha)

EIV

Estudo de Impacto de Vizinhança

EOT

End of Train (Equipamento Fim do Trem)

EPI

Equipamento de Proteção Individual

EPTI

Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal

ERTMS

European Rail Traffic Management System (Sistema Europeu de Gestão
do Tráfego Ferroviário) (da União Europeia)

ESBO

Eisenbahn-Bau-und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (Lei da Construção e Operação de Ferrovias com Bitola Estreita) (da Alemanha)

ESO

Eisenbahn-Signalordnung (Regulamento de sinais ferroviários) (da Alemanha)

ETIs
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EUA

Estados Unidos da América

EUB

Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (Centro de Investigação
de Acidentes Ferroviários) (da Alemanha)

Eurostat

Gabinete de Estatísticas da União Europeia

EVO

Eisenbahn-Verkehrsordnung (Regulamento do Transporte Ferroviário) (da
Alemanha)

FAA

Federal Aviation Administration (Administração de Aviação Federal) (dos
Estados Unidos)

FCA

Ferrovia Centro Atlântica

FMTAC

First Mutual Transportation Assurance Company (Empresa de Seguros
Subsdiária da MTA) (dos Estados Unidos)

FRA

Federal Administration Railroad (Administração Ferroviária Federal) (dos
Estados Unidos)

Funai

Fundação Nacional do Índio

Funasa

Fundação Nacional da Saúde

Gecof

Gerência de Controle e Fiscalização de Serviços e Infraestrutura do Transporte Ferroviário

GEEs

Gases de efeito estufa

GEO

Sistema de Informações Georreferenciadas

GG

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Lei Fundamental da República Federal da Alemanha)

GIF

Gestor de infraestrutura

Gigfer

Gestão com Inteligência Geográfica das Concessões Ferroviárias

GTA

Guia de Trânsito Animal

Ibama

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICC

International Chamber of Commerce (Comissão de Comércio Internacional) (dos Estados Unidos)

ICD

Índice Composto de Desempenho

ICE

Intercity-Express (expresso entre cidades)

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

ICPO

índice do Cumprimento da Programação da Oferta

ICS

Indicadores Comuns de Segurança

IEC

International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional) (dos Estados Unidos)

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

IGS

Índice Geral de Satisfação

Inea

Instituto Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro

Inmetro

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
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ION

Índice de Ocorrências Notáveis

IQS

Indicador de Qualidade de Serviços

IRIT

Índice de Regularidade do Intervalo entre Trens

ISA

Índice de Satisfação do Atributo

ISF

Instrução de Serviços Ferroviários

ISI

Índice de Satisfação do Item

ITS

Intelligent Transport Systems (Sistemas Inteligentes de Transportes)

LAI

Licença Ambiental de Instalação

LAI

Lei de Acesso à Informação

LAO

Licença Ambiental de Operação

LAP

Licença Ambiental Prévia

LAR

Licença Ambiental de Recuperação

LAS

Licença Ambiental Simplificada

LATM

Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano

LEDA

Liderança em Energia e Design Ambiental

LI

Licença de Instalação

LIO

Licença de Instalação e de Operação

LIRR

Long Island Rail Road (Ferrovia de Long Island) (dos Estados Unidos)

LNT

Levantamento das Necessidades de Treinamento

LO

Licença de Operação

LOR

Licença de Operação e Recuperação

LP

Licença Prévia

LPI

Licença Prévia e de Instalação

LS

Licença Simplificada

Maglev

Trem de levitação magnética

Manucont

Manual de Contabilidade do Serviço Público de Transporte Ferroviário de
Cargas e Passageiros

Mapa

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MCS

Método Comum de Segurança

Mercosul

Mercado Comum do Sul

Metrô

Companhia do Metropolitano de São Paulo

Metrofor

Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos

Metrorec

Superintendência de Trens Urbanos do Recife

Mkbf

Mean Kilometer Between Failure (Quilometragem média entre falhas)

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MMTS

Transporte Metropolitano de Massa

MNR

Metro-North Railroad (Ferrovia do Metrô Norte) (dos Estados Unidos)

MRBIPA

Manual de Registro de Bens, Investimentos e Projetos Associados

MT

Ministério dos Transportes
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MTA

Metropolitan Transportation Authority (Autoridade de Transporte Metropolitano) (dos Estados Unidos)

MU

Múltiplo uso

NBC T

Norma Brasileira de Contabilidade Técnica

NBR

Norma Brasileira Regulamentadora

NCNI

Normas da Cidade de Nova Iorque

NEC

Northest Corridor (Corredor Nordeste, entre Boston, Ma e Washington, DC)

NFLS

Centro de Controle de Emergência

NI

Estado de Nova Iorque

NYC

New York City (Cidade de Nova Iorque) (dos Estados Unidos)

OCS

Objetivos Comuns de Segurança

OE

Ordem Executiva

OFI

operador ferroviário independente

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

Pasep

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público

PAT

Plano Anual de Treinamento

PBBs

Polybrominated biphenyls (Bifenil polibromados)

PBDEs

Polybrominated diphenyl ethers (Éteres difenílicos polibromados

PBefG

Personenbeförderungsgesetz (Lei de Transporte de Passageiros) (da Alemanha)

PCBs

Polychlorinated biphenyl (Bifenil policlorados)

PCPV

Plano de Controle de Poluição Veicular

PDIA

Proposta de Declaração de Impacto Ambiental

PDUI

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de
São Paulo

PE

Estado de Pernambuco

PERS

Política Estadual de Resíduos Sólidos

Pgirs

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

PGRS

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

PIB

Produto Interno Bruto

PIS

Contribuição para o Programa de integração Social

Pitu

Plano Integrado de Transportes Urbanos

PN

Passagens em nível

PNEA

Política Nacional de Educação Ambiental

PNMA

Política Nacional do Meio Ambiente

PNMC

Plano Nacional sobre Mudança do Clima

PNRH

Política Nacional de Recursos Hídricos

PNRS

Programa Nacional de Resíduos Sólidos

PNV

Plano Nacional de Viação
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PPP

Parceria Público-Privada

Prefe

Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias

PRIIA 2008

Passenger Rail Investment and Improvement Act of 2008 (Lei de Melhoria
e Investimento de Ferrovias de Passageiros de 2008) (dos Estados Unidos)

PRIIA 2015

Passenger Rail Investment and Improvement Act of 2015 (Lei de Melhoria
e Investimento de Ferrovias de Passageiros de 2015) (dos Estados Unidos)

Proconve

Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores

ProFaixa

Programa Federal de Faixas de Domínio

Pronar

Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar

Pronea

Programa Nacional de Educação ambiental

Prouni

Programa Universidade para Todos

PSP

Product Safety Plan (Plano de Segurança de Produto) (dos Estados Unidos)

PTI

Plano Trienal de Investimentos

QS

Qualidade do Serviço em Geral

Raaf

Registro e Acompanhamento de Acidentes Ferroviários

RAC

Railway Association of Canada (Associação Ferroviária do Canadá)

RAP

Relatório Ambiental Preliminar

RDC

Regime Diferenciado de Contratações Públicas

Reafi

Relatório de Acompanhamento Financeiro

RegG

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Lei de
Regionalização) (da Alemanha)

Reidi

Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura

RFFSA

Rede Ferroviária Federal S.A.

RID

Regulamento Relativo ao Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias Perigosas

Ride

Região Integrada de Desenvolvimento

RIF

Registro de Informações de Fiscalização

RIMA

Relatório de Impacto Ambiental

RioTrilhos

Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

RJ

Estado do Rio de Janeiro

RM

Região metropolitana

RMR

Região Metropolitana do Recife

RMRJ

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

RMSP

Região Metropolitana de São Paulo

ROF

Regulamento de Operação Ferroviária
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Rostekhnadzor

Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision, Russia; Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору – Ростехнадзор (Serviço Federal de Supervisão dos
Recursos Ambientais, Industriais e Nucleares) (da Rússia)

Roszheldor

The Federal Agency for Railway Transport; Федеральное агентство железнодорожного транспорта – Росжелдор (Agência Federal de Transporte
Ferroviário) (da Rússia)

RSC

Responsabilidade social corporativa

RSPP

Railroad Safety Program Plan (Plano Ferroviário do Programa de Segurança) (dos Estados Unidos)

RTE-T

Rede Transeuropeia de Transportes

RTF

Regulamento dos Transportes Ferroviários

RTPP/RMR

Regulamento dos Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana do Recife

RTTS

Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança da Companhia do Metropolitano de São Paulo

SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Saff

Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário

SBE

Sistema de Bilhetagem Eletrônica

SBT

Surface Transportation Board (Comissão de Transporte Terrestre) (dos Estados Unidos)

Secpar

Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Município do Rio de Janeiro

Sedusp

Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos

SEI

Sistema Estrutural Integrado

Seires

Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos

Senai

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Senat

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

SFV

Sistema Federal de Viação

SGS

Sistema de Gestão da Segurança

Siade

Sistema de Acompanhamento do Desempenho das Concessionárias de
Serviços Públicos de Transporte Ferroviário

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão

SILÊNCIO

Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora

Sinajuve

Sistema Nacional de Juventude

Sisnama

Sistema Nacional do Meio Ambiente

SLAM

Sistema de Licenciamento Ambiental

SMA

Secretaria de Estado do Meio Ambiente

SNUC

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
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SNV

Sistema Nacional de Viação

SNVS

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

SQ

Sistema de Gestão de Segurança e de Qualidade

STB

State Island Railway (Ferrovia de State Island) (dos Estados Unidos)

STM

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (de São Paulo)

STM-RJ

Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro

STM-SP

Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo

STN

Secretaria do Tesouro Nacional

STPP

Sistema de Transporte Público de Passageiros

STPP/RMR

Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do
Recife

SU

Satisfação do Usuário

Sufer

Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de
Cargas

SUS

Sistema Único de Saúde

TEN

Rede Transeuropeia

TFUE

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia

TfV

Triebfahrzeugführerscheinverordnung (Regulamento de Carteira de Habilitação para Maquinistas) (da Alemanha)

TKU

Tonelada.quilômetro útil

Trensurb

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre

TSI

Especificações Técnicas Europeias de Interoperabilidade

TU

Tonelada útil

TÜV

Technischer Überwachungsverein (Agências de Inspeção Técnica) (da Alemanha)

UE

União Europeia

UP

Unidades de Penalidades

US DOT (ou DOT) US Department of Transportation (Departamento de Transportes dos
Estados Unidos)
USC

United States Code (Código Federal dos Estados Unidos)

VBB

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (Associação de Transporte BerlimBrandemburgo) (da Alemanha)

VLT

Veículo leve sobre trilhos

VMA

Velocidade máxima autorizada

VMC

Velocidade média comercial

ZIC

Zonas de Interesse de Controle
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4.6 Estados Unidos da América
4.6.1 Contextualização
4.6.1.1 Caracterização
Localizado na América do Norte, o país possui a terceira maior área total entre todos os países do planeta. É limitado a oeste pelo oceano Pacífico, a leste pelo
oceano Atlântico, ao norte pelo Canadá e ao sul pelo México. É constituído por 50
estados e pelo distrito de Columbia (CIA, 2016). Seu território abrange 9.831.510
km². A população em 2015 era de 321.773.631 habitantes, 81,45% dos quais residentes em área urbana (IBGE, 2016). Sua capital, Washington D.C., é a sexta cidade mais populosa do país, com cerca de 4,955 milhões de hab., número estimado
em 2015, segundo dados da CIA. A pirâmide populacional, conforme a idade dos
habitantes, pode ser observada na Figura 3.1.

Figura 3. 1 – Pirâmide populacional dos Estados Unidos

Fonte: CIA (2015).
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O relevo é formado por planícies centrais, montanhas a oeste, picos e pequenos montes a leste, montanhas no Alaska e montanhas vulcânicas no Havaí. O ponto mais baixo fica no Vale da Morte, a 86 metros abaixo do nível do mar, e o mais alto no Monte Denali, com altura de 6.190 metros, sendo ambos os pontos extremos
da América do Norte. A Figura 3.2 apresenta o mapa físico dos Estados Unidos, com
as áreas mais claras representando as de menor altitude e, conforme a escala de
cor verde escurece, a altitude aumenta até alcançar as montanhas no último nível.

Figura 3. 2 – Mapa físico dos Estados Unidos da América

Fonte: Worldatlas (2015).

O Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2013 foi de US$ 17,97 trilhões, com
PIB per capita de US$ 56,3 mil, consoante CIA (2016). O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), em 2013, alcançou o 8º lugar do mundo com um valor de 0,915 (IBGE, 2016). O Índice de Gini, segundo as Nações Unidas, é de 40,8. Um resumo
desses dados pode ser visualizado no Quadro 3.1.
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Quadro 3. 1 – Características gerais dos Estados Unidos
Características gerais dos Estados Unidos
Tipo de Governo

República federal

( )

Área ¹

9.831.510 km²
( )

População (2014) ¹

321.773.631 de hab.
( )

População urbana (2014) ¹

81,45%

( )

População rural (2014) ¹

18,55%

(2)

US$ 17,97 trilhões

PIB (2013)

PIB per capita

(2)

US$ 56,3 mil

( )

IDH (2013) ¹

0,915

Índice de Gini (2013)

(3)

( )

Fonte: adaptada de ¹ IBGE Países (2016),

40,8
(2)

World Factbook (2016),

(3)

Nações Unidas(2013).

4.6.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
Dados da CIA (2016), referentes a 2014, apresentam a rede ferroviária dos
EUA como a maior do mundo em extensão, com 293.564 km, totalmente com bitola
padrão (1,465 m). A densidade ferroviária do país é de aproximadamente 29,86 km
de ferrovias/1.000 km² de território.
Os trens são operados, em sua maioria, pela Amtrak, a maior companhia nacional ferroviária para passageiros dos EUA. A Figura 3.3 ilustra a rede ferroviária
americana de cargas e passageiros, enquanto a Figura 3.4 ilustra somente as ferrovias destinadas ao transporte de passageiros, com as linhas em vermelho operadas
pela Amtrak, e as em amarelo representando os trens metropolitanos de curta distância.
Para o futuro, planejam-se novas redes para trens de alta velocidade, previstas para serem construídas no período de 2015 a 2030 (Figura 3.5). O objetivo é a
construção de 27.350 km de trilhos, revitalizando a economia, criando milhares de
empregos novos, diminuindo a dependência ao óleo, reduzindo os congestionamentos e a emissão de carbono. Os trens poderão alcançar velocidades de até 355
km/h.

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1237

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

Figura 3. 3 – Visão geral de todas as ferrovias dos Estados Unidos

Fonte: Association of American Railroads (2016).

Figura 3. 4 – Rede ferroviária de passageiros nos Estados Unidos

Fonte: Federal Railway Administration USA (2016).
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Figura 3. 5 – Criação da rede ferroviária de alta velocidade nos EUA até o ano de 2030

Fonte: US High Speed Rail Association (2016).

4.6.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
O serviço de transporte ferroviário de passageiros nos Estados Unidos é realizado majoritariamente pela empresa estatal federal Amtrak. Com quase 34.000 km
de malha férrea ultrapassando 46 estados e três províncias canadenses, a Amtrak
opera mais de 300 trens por dia, para mais de 500 destinos.
Segundo a Amtrak (2016), a empresa transportou mais de 30,8 milhões de
passageiros, durante o período de outubro de 2014 a setembro de 2015, obtendo
uma média de 84.600 passageiros diários. Se comparada com a indústria aeronáutica, transportou três vezes mais passageiros entre Washington D.C. e Nova Iorque.
Essa é a única companhia de passageiros que opera trens de alta velocidade
nos EUA. Emprega mais de 20.000 trabalhadores e, em 2015, recebeu o certificado
ISO 9001 de qualidade.
A Amtrak oferece diversos tipos de tarifas para a utilização do transporte ferroviário, dependendo das necessidades e possibilidades dos passageiros. Para aqueles que prezam por maior conforto, estão disponíveis viagens em primeira classe, a qual oferece assentos e camas mais confortáveis, privacidade e jornais digitais.
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Já para os passageiros que preferem abdicar do maior conforto por tarifas menores,
há os compartimentos de segunda classe.

4.6.1.4 Arranjo institucional
Os Estados Unidos constituem uma república presidencialista, na qual o presidente é a figura mais importante, exercendo o cargo de chefe de estado e de governo. O país possui três poderes: o legislativo, executivo e judiciário. É uma federação, ou seja, é constituído pela união de vários estados. Cada estado possui códigos
de leis independentes, dispondo de autonomia bem maior, se comparados aos estados brasileiros.
Entre as uniões político-econômicas das quais participa, destacam-se a
NAFTA, OMC, G8, G20 e parceria transpacífico, estando em negociações a criação
de uma parceria transatlântico. Os Estados Unidos possuem acordos de livre comércio com 20 países (United States Trade Reprensative, 2016).
O Departamento de Transportes dos EUA é o órgão encarregado pelos sistemas de transporte do país, onde o setor administrativo federal de ferrovias (FRA)
é o responsável pelo desenvolvimento ferroviário. Seu principal objetivo é assegurar
que os sistemas de transportes sejam seguros, rápidos, eficientes, convenientes,
acessíveis, que atendam aos interesses da nação e melhorem a qualidade da população americana (U.S. Department of Transportation, 2016).

4.6.2 Dimensão jurídico-legal
4.6.2.1 Regime
4.6.2.1.1 Tratamento constitucional e competências
A Constituição Federal Americana, discutida e aprovada pela Convenção
Constitucional de Filadélfia, na Pensilvânia, entre 25 de maio e 17 de setembro de
1787 – promulgada originariamente com 7 artigos e emendada 27 vezes ao longo
dos anos –, assegura aos estados autonomia suprema para legislarem sobre qualquer matéria, desde que não haja violação às regras fundamentais contidas na Carta
Federal. Assim, a Constituição Americana define regras claras e concisas sobre os
direitos e garantias individuais dos norte-americanos, sendo certo que cada um dos
50 estados possui a sua Constituição, ditando regras gerais sobre todas as atividades do Estado, inclusive sobre Direito Civil e Criminal.
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Do ponto de vista organizacional, ressalta-se que a Constituição Americana
foi a pioneira em consagrar a divisão dos poderes do Estado em três – Executivo,
Legislativo e Judiciário –, modelo este atualmente adotado por vários países.
Desse modo, destaca-se que não há qualquer regulamentação nessa normativa acerca do transporte, seja este ferroviário ou por qualquer outro modal. Resta
apenas mencionar que, distintamente do que ocorre no Brasil, o transporte não recebe tratamento constitucional de direito social nos EUA. Ademais, nos EUA, a
Constituição Federal não estabelece qualquer parâmetro sobre como deve ser regulado tal tema.

4.6.2.1.2 Regimes de exploração
De acordo com a Lei nº 94-210, de 5 de fevereiro de 1976, a Sociedade Nacional de Ferrovias de Passageiros (National Railroad Passenger Corporation - Amtrak) é a empresa responsável pelo transporte interestadual nos EUA. A mencionada
empresa foi criada por meio do Ato sobre Serviço Ferroviário de Passageiro (Rail
Passenger Service Act) de 1970.
Nota-se que a Amtrak opera, às vezes, em infraestrutura de outras empresas
ferroviárias, nos termos do § 269.1, Capítulo II, Título 49, USC. De acordo com a
Parte 269, do Capítulo II, do Título 49, do Código dos Estados Unidos da América
(USC – United State Code), foi criado o Programa Piloto de Serviço Alternativo de
Ferrovia para Passageiros que estabelece que as ferroviárias proprietárias de infraestruturas usadas pela Amtrak sejam consideradas ferrovias de transporte de passageiros, ainda que transportem cargas também. Por se tratar de um projeto piloto,
este foi limitado, pela norma, a duas vias férreas pelo período de cinco anos a partir
de 16 de outubro de 2008 ou outra data, autorizada por instrumento a parte.
Esse programa, uma vez selecionados os vencedores da licitação, permite a
celebração de contrato entre estes e a Administração Federal de Ferrovias (FRA),
pelo qual os vencedores passarão a ser tratados legalmente como um transportador
ferroviário de passageiros.
Verifica-se, mais uma vez, significativa distinção entre o regime adotado no
Brasil e nos EUA. Enquanto no Brasil prevalece a concessão do serviço de transporte ferroviário de passageiros, nos EUA, na década de 1970, tal serviço foi estatizado.
Ademais, observa-se que a concessão desse serviço nos EUA, apesar de existir, é
pontual e bastante limitada.
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Ressalta-se, contudo, que, assim como no Brasil, o transporte interestadual
nos EUA é de competência do governo federal.

4.6.2.2 Objeto
4.6.2.2.1 Condições contratuais
Diversos são os instrumentos legais pelos quais a legislação norte-americana
estabelece condições para a prestação dos serviços de transporte ferroviário de
passageiro. Portanto, neste item serão analisados cada um dos principais instrumentos que instituem as mencionadas condições.

Lei nº 94-210/1976: Possibilidade de Abandono e Interrupção do Serviço
Na década de 1970, o sistema ferroviário americano passou a ser operado
por empresas estatais. A Lei nº 94-210/1976 foi responsável por estabelecer regras
transitórias para mudanças a serem implementadas no referido sistema. Dessa forma, é importante alertar para o fato de que a análise da referida norma deve ter em
vista o seu caráter transitório.
Dentre as diversas mudanças trazidas pela Lei nº 94-210/1976, destacam-se
as novas regras sobre abandono e interrupção de serviços, ao alterar o Ato de Comércio Interestadual (Interstate Commerce Act), conforme o Título VIII, Seção 802,
da referida norma. De acordo com essa seção, nenhum abandono ou interrupção
poderá ser realizada sem o correspondente certificado autorizativo emitido pela antiga Comissão de Comércio Interestadual (Interstate Commerce Commission), hoje
substituída pela Comissão de Transporte de Superfície (Surface Transportation Board – STB).
Para a emissão do mencionado certificado, o pedido junto à Comissão deverá
ser realizado com, pelo menos, 60 dias de antecedência com relação ao dia de tal
abandono ou interrupção. Ademais, deverá o requerente enviar provas de que tal
pedido foi também enviado ao escritório do chefe do Executivo dos Estados afetados
pela mudança e de que essa mudança foi informada em todas as estações e terminais afetadas, além de outras providências. Após protocolado o pedido, a Comissão
poderá ou não abrir investigação sobre a questão. Caso entenda não ser pertinente
tal investigação, a Comissão deverá emitir o certificado autorizativo. Contudo, abrindo investigação, a Comissão deverá postergar a data prevista para o abandono ou a
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interrupção por um período razoável, nos termos da lei. Durante a investigação, poderá ser realizada audiência pública. Após a investigação, poderá a Comissão emitir
certificado aprovando a mudança solicitada, aprovando a mudança com ressalvas
ou, ainda, desaprovar a solicitação.
Além disso, a norma esclarece que o certificado não poderá ser emitido caso
(i) um transportador ou qualquer outra pessoa que tenha feito uso significativo da linha que sofrerá mudança nos últimos 12 meses se opuser; ou (ii) caso um Estado
ou qualquer divisão política de um Estado se opuser, quando a linha afetada passar
por tal Estado.
Entendendo ser pertinente a emissão do certificado, a Comissão deverá publicar sua decisão no Registro Federal (Federal Register) e se, em 30 dias, a Comissão: (i) encontrar alguma entidade – inclusive pública – que se responsabilize financeiramente e evite a mudança; e (ii) se tal assistência financeira (A) cobrir a diferença entre a receita atribuída à linha férrea que sofrerá mudanças e os custos evitáveis
relativos à prestação de serviço de transporte ferroviário, juntamente com um retorno
razoável sobre o valor de tal linha que deverá ser calculado pela Comissão ou (B)
cobrir as aquisições de toda a linha. Caso, portanto, seja realizada tal assistência financeira ou aquisição, a Comissão deverá postergar a emissão do certificado até
que um acordo seja celebrado, sendo certo que a postergação deverá ser de, no
máximo, seis meses.

Lei nº 105-134/1997 (Amtrak Reform): Acesso para Deficientes
Já a Lei nº 105-134, de 02 de dezembro de 1997, conhecida como a Reforma
da Amtrak e responsável por alterar regras gerais relativas à Amtrak, estabelece, em
sua Seção 406, regras relativas aos benefícios estabelecidos no Ato dos Americanos
Deficientes, de 1990, para o transporte ferroviário de passageiro.
Nesse sentido, estabelece que a Amtrak é responsável por parte das despesas relativas aos custos de implementação da acessibilidade exigida pelo ato supracitado.

Código dos Estados Unidos: transporte de idosos e pessoas com deficiência
Já o Código dos Estados Unidos (USC), em seu Título 49, Parte 609, traz regras sobre a redução de tarifas para idosos e pessoas com deficiência. De acordo
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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com o mencionado dispositivo, as empresas solicitadas da assistência financeira estabelecida na seção 5307 da Lei de Trânsito Federal, devem, como condição para a
concessão da mencionada assistência, dar garantias satisfatórias de que as taxas
cobradas a idosos e pessoas com deficiência durante o horário de pico não será superior à metade das taxas geralmente aplicáveis a outras pessoas nas horas de pico.
Assim, determina a norma que o conceito de idosos e pessoas com deficiência engloba todos aqueles que, por motivo de doença, lesão, idade, malformação
congênita ou outra incapacidade permanente ou temporária, incluindo aqueles que
são cadeirantes não-ambulatoriais e os semi-ambulatoriais incapazes de utilizar,
sem instalações especiais, as instalações de transporte de massa e serviços. Ademais, em seu Apêndix A, da Parte 609, é determinado que a norma responsável por
definir, mais detalhadamente o conceito de idoso, não poderá excluir pessoas de 65
anos ou mais desse conceito.

Ato de Melhoria da Segurança em Ferrovias (Rail Safety Improvement Act) de 2008
Por fim, resta mencionar o Ato de Melhorias da Segurança Ferroviária, de
1997, que detalha diversas regras sobre segurança das ferrovias. No particular, importa mencionar as regras relativas ao estabelecimento de uma estratégia de segurança ferroviária (seção 102), bem como de um programa de redução de risco de
segurança (seção 103) e a implementação de um controle de trens (seção 104).
A norma traz também disposições relativas à segurança de pedestres em cruzamentos de ferrovias, tais como regras relativas a melhorias na sinalização dos
cruzamentos e ao sistema de telefonia para relato de problemas com cruzamentos.
A lei estabelece, ainda, regras sobre a Administração Federal de Ferrovias determinando dispositivos relativos ao aumento de penalidades civis e de policiamento, assim como à atualização do website da Administração Federal de Ferrovias, entre outras disposições.
Ainda no que se refere à segurança, o Ato de Melhorias da Segurança Ferroviária, de 1997, determina regras sobre assistência à família em caso de desastres
nas ferrovias de passageiros. Em seu Título V, é determinado que a Comissão Nacional de Segurança no Transporte (National Transportation Safety Board) deverá
prestar assistência às famílias de passageiros envolvidos em acidentes ferroviários,
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estabelecendo um programa específico de assistência (seção 502), bem como uma
força tarefa (seção 503).

4.6.2.2.2 Escopo da contratação
Interfaces com terceiros
Como visto, a Amtrak é, atualmente, responsável pelo transporte de passageiros nos EUA, em âmbito federal. Dessa forma, o chamado Ato de Reforma da Amtrak e de Prestação de Contas, de 1997, reformou algumas seções do USC. No que
se refere à possibilidade de contratação com terceiros, importa analisar as alterações realizadas na seção 24305 do USC, que regula a contratação de equipamentos
e instalações pela Amtrak, necessários para os transportes interurbanos e suburbanos de passageiros, bem como o transporte de correios e de veículos automotores
ou de recreação. Apesar de autorizar a contratação de equipamentos e instalações
de terceiros para tais operações, a norma determina que a Amtrak deverá operar e
ter o controle direto de todos os aspectos do transporte ferroviário de passageiros.
A mesma seção estabelece que a empresa poderá contratar transportadora
para que esta realize o transporte interurbano de passageiros por ônibus, mas apenas quando: (i) a transportadora contratada não receber determinados auxílios financeiros governamentais estabelecidos na lei; (ii) o transporte for para passageiros
que tenham anteriormente utilizado a via férrea ou que o farão posteriormente; e (iii)
se os ônibus contratados forem usados exclusivamente para esse fim.
Na sequência, essa seção determina que a Amtrak poderá: (i) celebrar e executar contratos apropriados com terceiros; (ii) realizar transporte de correios e deverá fazer uso de métodos viáveis para obter contrato para o envio de correspondência
em massa do Serviço Postal do Estados Unidos; (iii) aprimorar seu sistema de reserva e marketing; (iv) fornecer comida e bebidas nos seus trens apenas no caso de
esses serviços terem receita, ao menos, igual ao seu custo a cada ano; e (v) comprar ou alugar material rodante e desenvolver e demonstrar melhorias do material
rodante.
No que se refere a tarifas e rotas, a seção 24305 do USC estimula que a Amtrak estabeleça valores e rotas com demais transportadoras, incluindo transportadoras estrangeiras.
Ademais, é permitido que a Amtrak contrate policiamento para a segurança
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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de suas ferrovias e demais propriedades. Por fim, esta seção dispõe sobre a obrigação de compra, pela Amtrak, de: (i) artigos, materiais e suprimentos brutos, extraídos
ou produzidos, nos EUA; ou (ii) artigos, materiais e suprimentos manufaturados nos
EUA manufaturados nos Estados Unidos, substancialmente extraídos, manufaturados ou produzidos a partir de artigos, materiais e suprimentos nos EUA, nos casos
de compra no valor de até US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares).
Exceção à regra acima será autorizada pelo Secretário de Transporte nos casos em que: (i) tal regra for inconsistente com o interesse público; (ii) o custo imposto não for razoável; ou (iii) quando os artigos, os materiais e os suprimentos não forem manufaturados, produzidos ou extraídos nos EUA em quantidade ou qualidade
satisfatória; ou (iv) quando o material rodante ou os equipamentos de cadeia cinemática não puderem ser comprados ou entregues nos EUA em tempo razoável.

4.6.2.3 Remuneração
Fontes de receitas
Um dos temas mais desenvolvidos na legislação norte-americana é a forma
de remuneração da empresa operadora do transporte ferroviário de passageiros,
tanto quanto ao que diz respeito ao seu financiamento pelo Estado por emissão de
títulos, como quanto ao estabelecimento de tarifas.
São três as leis que serão aqui analisadas: a Lei nº 94-210/1976, a Lei 105134/1997 (Reforma da Amtrak e Prestação de Contas) e o USC.

Lei nº 94-210/1976: estabelecimento de tarifas
A Lei nº 94-210/1976 traz regras importantes sobre o estabelecimento de tarifas em sua Sessão 202.
De acordo com a referida sessão, o Ato de Comércio Interestadual de 1887 128
é alterado de modo a constar previsão no sentido de que as tarifas para o transporte
ferroviário de passageiros deverão ser justas e razoáveis. A tarifa que assim não o
for, é considerada proibida e ilegal. A norma ora sob análise esclarece, ainda, que
não será considerada injusta nem sem razoabilidade a tarifa que contribua para a
continuação do serviço.
Dessa forma, a norma reflete o sistema de definição das tarifas a serem prati128

Notar que tal normativa não foi objeto desta análise.
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cadas esclarecendo que o transportador deverá apresentar à Comissão de Comércio
Interestadual proposta de valores a serem cobrados, sendo a esta Comissão responsável por calcular os custos do serviço que serão usados para a definição da tarifa. Assim, presume-se que a tarifa que se igualar ou exceder os custos do serviço de
acordo com o estabelecido pela Comissão contribui para a continuação do serviço,
salvo contestação clara e evidente.
No que se refere ao cálculo a ser realizado pela Comissão, a norma determina que não deverão ser inseridos os custos que não variem diretamente com o nível
do serviço fornecido.
A norma traz, também, regras sobre controle de poder de mercado, determinando que a tarifa não será considerada injusta ou irrazoável quando exceder o valor considerado justo e razoável máximo, a não ser que a Comissão considere que o
transportador proponente tenha poder de mercado, como é o caso da Amtrak, que
possui monopólio do transporte ferroviário de passageiros. No entanto, o domínio de
mercado não cria presunção de que as tarifas sejam injustas e irrazoáveis. Além disso, a sessão esclarece que nada impede o aumento da tarifa que já contribua para a
continuação do serviço enquanto for considerada justa e razoável segundo os critérios acima.
A norma determina, também, que a Comissão deverá estabelecer padrões e
procedimentos sumários para o estabelecimento das tarifas, com base nas demandas sazonais, regionais e de pico. Dessa forma, delimita a norma que tais padrões e
procedimentos deverão: (a) fornecer suficiente incentivo para transportadores reduzirem o tráfego nos horários de pico por meio de reagendamento e planejamento antecipado; (b) gerar receita adicional às ferrovias; e (c) desenvolver: (i) a utilização
dos vagões nacionais; (ii) o nível de emprego das ferrovias; e (iii) a estabilidade financeira do setor ferroviário.
Ademais, a norma determina que a Comissão deverá apresentar anualmente
ao Congresso relatórios sobre a implementação das tarifas, incluindo recomendações relativas à necessidade, se aplicável, de legislação adicional sobre a matéria..
A fim de estimular a concorrência, promover reinvestimentos pelas ferrovias e
encorajar e facilitar o aumento de investimentos de não-ferrovias na produção de
serviços ferroviários, um transportador poderá, por iniciativa própria ou de um expedidor ou receptor de frete, estabelecer distintas tarifas para distintos serviços ferroviários. Assim, a Comissão é responsável por estabelecer procedimentos sumários
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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que permitam a publicação de distintas tarifas de modo a: (a) encorajar a precificação dos referidos serviços de acordo com os investimentos realizados pelo transportador para a prestação dos serviços; e (b) possibilitar expedidores e destinatários a
avaliarem o transporte, as tarifas e as alternativas disponíveis.
A mesma sessão ainda traz normas sobre o procedimento a ser adotado para
questionamento de tarifas. Nesse sentido, sempre que uma tarifa for questionada, a
Comissão deverá, em decorrência de reclamação ou por iniciativa própria, e em até
90 dias após a abertura de um processo de investigação, determinar se o transportador possui poder de mercado. Caso a Comissão conclua que o transportador não
possui tal poder de mercado, tal conclusão será determinante para o processo, com
exceção de a Comissão, posteriormente, alterar sua conclusão ou, ainda, no caso de
uma corte afastar tal entendimento.
Além disso, determina a norma que sempre que um transportador solicitar o
estabelecimento de novas tarifas para a Comissão, por iniciativa própria ou por reclamação de terceiro interessado, a referida Comissão deverá realizar uma audiência, que não precisará ser respondida por meio de instrumento formal a eventual terceiro interessado, sendo o mesmo apenas notificado. A resposta à audiência deverá
ser dada em até sete meses a partir do dia em que as novas tarifas estão marcadas
para se tornarem efetivas, de modo geral. No mais, a norma traz regras relativas a
possibilidade de suspensão das tarifas pela Comissão e de a mesma solicitar extensão do prazo acima mencionado ao Congresso.

Lei nº 94-210/1976: cancelamento de rotas
A Lei nº 94-210/1976 estabelece regras específicas sobre a alteração de tarifas, nos termos da sua seção 203, que altera o Ato do Comércio Interestadual.
Assim sendo, importa mencionar que a referida seção inclui no Ato previsão
no sentido de que o cancelamento ou proposta de cancelamento envolvendo o
transporte ferroviário deverá ser considerado consistente com o interesse público.
Para isso, a Comissão de Comércio Interestadual deverá: (a) comparar a distância
percorrida, o tempo médio de transporte, bem como as despesas necessárias para
rotas alternativas entre as estações atendidas pela rota em questão; (b) levar em
conta qualquer redução de energia decorrente do cancelamento; e (c) considerar,
também, o impacto geral de tal cancelamento para os expedidores e transportadores
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afetados. Ademais, a Comissão deverá considerar as alegações de que o aumento
da tarifa afetará a relação entre as tarifas das diversas modalidades de transporte e
que terá impacto na posição competitiva dos remetentes ou consignatários afetados.
Se assim a Comissão entender, ela deverá, então, investigar a legalidade de tal mudança.

Lei nº 94-210/1976: níveis adequados de receita
A Lei nº 94-210/1976 altera o Ato de Comércio Interestadual quanto às regras
relativas ao nível de receitas das transportadoras em sua sessão 205. Com a promulgação da mencionada lei, foi estabelecido o prazo de 24 meses para que a Comissão de Comércio Interestadual estabelecesse padrões e procedimentos para definir o nível adequado de receita para as ferrovias, de acordo com uma gestão honesta, econômica e eficiente, incluindo a depreciação e a obsolescência, além de
um lucro ou retorno justo, razoável e econômico do capital investido no negócio. Assim, a Comissão é encarregada de manter um adequado e contínuo esforço de modo a ajudar as transportadoras a manterem os níveis estabelecidos. Contudo, determina a lei que a tarifa de uma transportadora não poderá ser determina com fim
de proteger o tráfego de outra, a não ser que a Comissão entenda que a tarifa reduz
ou reduziria o valor do transportador que cobra pela referida tarifa.

Lei nº 94-210/1976: alteração de tarifa como incentivo para investimento de capital
Já em sua sessão 206, a Lei nº 94-210/1976 altera o Ato de Comércio Interestadual ao acrescentar regras sobre incentivo ao investimento de capital. Nesse sentido, determina que o transportador poderá protocolar, junto à Comissão de Comércio Interestadual, carta de intenção informando a necessidade de estabelecer novas
tarifas, cobranças, regulamentação ou prática, sempre que houver o investimento acima de até US$1.000.000, que pode ser realizado, inclusive, por terceiros. O protocolo deverá possuir o detalhamento de tal investimento. De todo modo, qualquer terceiro interessado poderá solicitar que a Comissão investigue a proposta, podendo
ser aberta audiência para tanto.

Lei nº 94-210/1976: aprovação de contratos pela comissão de comércio interestadual
Importa destacar as regras estabelecidas pelas sessão 208 da Lei nº 94ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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210/1976 que acrescenta ao Ato de Comércio Interestadual, de 1887 regras sobre
aprovação de contratos pela Comissão de Comércio Interestadual. Nos termos da
referida sessão, qualquer acordo entre transportadores que envolva tarifa, taxas,
subsídios, bem como outros temas deverá ser previamente aprovado pela Comissão.
A comissão deverá aprovar o contrato apenas se o acordo for livremente entabulado entre as partes, não havendo por nenhuma delas medo de sanção ou retaliação. Em hipótese alguma deverá ser permitida a participação em acordos relacionados ou a votação conjunta relativa a uma linha que seja de apenas uma das partes no que se refere a tarifa ou subsídio, nem mesmo será permitido o acordo que
tenha como objetivo eliminar uma tarifa estabelecida por uma das partes de modo
independente.
De todo modo, a decisão da Comissão poderá ser revista caso, por iniciativa
própria ou de terceiros, seja aberta investigação sobre a adequação do contrato aprovado às regras estabelecidas pela sessão 208. Nessa linha, determina a lei que a
cada três anos, no mínimo, a Comissão deverá revisar os acordos aprovados. Os
resultados decorrentes da revisão deverão ser encaminhados ao Presidente e ao
Congresso anualmente. Além disso, uma vez aprovado o contrato, as partes envolvidas estão dispensadas dos procedimentos estabelecidos pela legislação antitruste.

Lei nº 94-210/1976: procedimento para estabelecimento de tarifas interestaduais
A Lei nº 94-210/1976 altera o Ato de Comércio Interestadual de 1887 129 quanto às regras relativas ao processo para estabelecimento de tarifas interestaduais,
nos termos de sua sessão 210.
Assim, inclui a Lei as seguintes disposições ao ato supramencionado. A antiga Comissão de Comércio Interestadual terá exclusiva autoridade para determinar
as tarifas interestaduais se: (a) um transportador solicitou, a um órgão administrativo
ou regulatório adequado de um Estado, uma alteração em uma tarifa estadual ou
adotou prática com intuito de alterar a tarifa para a tarifa cobrada no tráfego interestadual ou estrangeiro; e (b) o órgão administrativo ou regulatório adequado do Estado não tiver, em 120 dias após a data de solicitação, decidido sobre a mesma.
Assim sendo, a Comissão tem que informar sobre sua competência para o
129

Notar que tal normativa não foi objeto desta análise.

1250

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

órgão estatal e estabelecer a tarifa a ser cobrada, independente da lei estadual sobre o tema e o processo pendente perante a autoridade estatal.

Lei nº 94-210/1976: práticas para compensação pelo aluguel de vagão
Já em sua sessão 212, a Lei nº 94-210/1976 altera o Ato de Comércio Interestadual de 1887 ao acrescentar regras sobre incentivo ao aluguel de vagões pelas
ferroviárias.
De acordo com a mencionada sessão, deve ser estimulada a compra, a aquisição e a eficiente utilização de vagões, de modo que a Comissão poderá, por iniciativa própria ou por interesse de terceiro, após notificação e passando por audiência,
estabelecer regras, regulamentação e práticas razoáveis relativas ao aluguel de vagão realizado, incluindo (i) a compensação a ser paga pelo uso da locomotiva, vagão ou veículo, (ii) outros termos de qualquer contrato relativo ao uso da locomotiva
e outro veículo que não seja de propriedade do transportador, e (iii) as penalidades e
outras sanções pela não observância das regras, regulamentação ou práticas.
Na determinação das taxas de compensação a serem pagas para cada tipo
de vagão, a Comissão deverá levar em consideração o uso de cada tipo de vagão, o
nível nacional de propriedade de cada um desses tipos e outros fatores que afetem
a adequação do fornecimento de vagão. A compensação deverá ser fixada com base nas despesas relativas à propriedade e manutenção de cada tipo de vagão, incluindo um retorno justo. A essa compensação poderá, ainda, ser acrescido qualquer
elemento de incentivo que, no entender da Comissão, prestar justa e razoável compensação para os proprietários dos vagões, contribuindo para práticas de aluguel de
vagões e incentivar a aquisição e a manutenção de uma frota adequada de modo a
atender às necessidades do comércio e da segurança nacional. Por outro lado, a
Comissão poderá excepcionar esses elementos de incentivo se entender que esse é
o interesse nacional.

Lei nº 94-210/1976: fundo do tesouro dos Estados Unidos para reabilitação e melhoria de
estrada de ferro
Em sua sessão 502, a Lei nº 94-210/19776 cria o Fundo do Tesouro dos Estados Unidos para Reabilitação e Melhoria de Estrada de Ferro (Fundo – Treasury of
the United States the Railroad Rehabilitation and Improvement Fund).
O fundo será administrado pelo Secretário de Transporte com vista a asseguANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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rar o pagamento, quando devido, do principal de qualquer prêmio de resgate ou dos
juros relativos a notas de antecipação (antecipation notes) e títulos do Fundo decorrentes de um primeiro penhor sobre todas as receitas a pagar e ativos detidos no
Fundo e a fornecer assistência financeira às ferrovias, para ampliação de fundos, para a manutenção, reabilitação, melhoria e aquisição de instalações, bem como qualquer outra necessidade financeira que o Secretario aprovar.
Para alcançar esses objetivos, o Secretário poderá: (i) emitir e vender valor
mobiliário, incluindo notas de antecipação e títulos do Fundo; (ii) estabelecer e aplicar regras e regulamentação e estabelecer e executar contratos conforme necessário para a realização de seus objetivos; (iii) prescrever e impor multas e encargos por
serviços do Secretário; (iv) adquirir, tomar, manter, possuir, negociar, dispor de qualquer propriedade, incluindo ações preferenciais resgatáveis de ferroviárias; e (v) determinar o valor a ser retirado do fundo e o modo que tal retirada será realizada; etc.
O Fundo, portanto, será constituído pelos seguintes valores: (i) fundos recebidos pelo Secretário para depósito no fundo, representando o procedimento de emissão e venda das notas de antecipação e dos títulos do fundo; (ii) fundos que poderão ser incorporados de acordo com o relatório do Secretário para o Congresso sobre as necessidades do setor ferroviário; (iii) ações preferenciais resgatáveis emitidas pelas ferrovias e compradas pelo Secretário em nome do fundo, bem como os
dividendos e recebíveis pagos por tais ações; (iv) receitas do fundo por meio de investimentos; e (v) qualquer outro valor recebido.
A norma, então, estabelece os seguintes usos para os valores adquiridos pelo
Fundo: (i) assistência financeira a ferrovias para manutenção, reabilitação, melhoria
e aquisição de projetos de instalações, bem como qualquer outra assistência; (ii) pagamento do principal ou dos juros relativos a notas de antecipação ou títulos do fundo; (iii) resgate das notas de antecipação e fundos mencionados; (iv) pagamento de
despesas incorridas pelo Secretário no exercício do seu cargo no que diz respeito ao
fundo; e (v) transferência para o fundo do Tesouro.

Lei nº 94-210/1976: solicitação de financiamento de reabilitação e melhoria
Já em sua sessão 505, a Lei nº 94-210/1976 traz regras sobre como as ferrovias podem solicitar ao Secretário de Transporte assistência financeira para reabilitação e melhoria de instalações.
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O Secretário poderá aceitar qualquer solicitação que deverá ser realizada por
meio de documentação detalhada sobre os aspectos técnicos e financeiros relativos
às instalações em questão.
Ademais, deverá o Secretário ter em conta: (a) a disponibilidade de fundos a
partir de outras fontes, (b) o interesse público; e (c) os benefícios públicos decorrentes do projeto.

Lei nº 94-210/1976: ações preferenciais resgatáveis
Ainda em sua sessão 505, a Lei nº 94-210/1976 estabelece algumas regras
relativas às ações preferenciais resgatáveis que são, posteriormente, mais detalhadamente reguladas pela sessão 506.
De acordo com a mencionada sessão 505, o valor das ações que poderão ser
compradas pelo Secretário de Transporte é determinado pelo Congresso, com base
nas recomendações do referido Secretário. A norma, contudo, limita a compra ao valor de até 200% do valor agregado principal dos títulos do Fundo emitidos no ano anterior e são previstos para o ano corrente.
Já a sessão 506 da Lei nº 94-210/1976 define que as ações preferências resgatáveis são valores mobiliários emitidos por ferroviárias para financiar projetos. Assim, cada ação deve ser não-votante e ter valor nominal de US$10.000,00, bem como, deverá distribuir dividendos a partir do 10º aniversário, entre outras exigências
legais.
Sempre que algum dividendo ou pagamento de resgate devido não for pago
por um período de quatro meses, tão logo o mesmo seja exigível, o Secretário de
Transporte terá o direito de nomear dois membros para o Conselho de Administração da ferrovia responsável pela emissão da referida ação, sendo certo que o mandato desses membros durará enquanto tal dividendo ou pagamento de resgate não
for pago.

Lei nº 94-210/1976: títulos de participação
Em suas sessões 507 e 508, a Lei nº 94-210/1976 traz regras relativas aos títulos que compõem o Fundo. De acordo com a sessão 507, até 30 de setembro de
1978, o Secretário de Transporte deveria emitir e vender e o Secretário do Tesouro
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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deveria comprar títulos de participação do Fundo até o valor agregado principal de
US$ 600.000.000,00 (seiscentos bilhões de dólares americanos) de modo a financiar
as ferrovias aprovadas pelo Secretário de Transporte. Dessa forma, os títulos deveriam ser emitidos no valor de US$ 100.000,00 ou qualquer múltiplo integral, com o
juros e prêmio de resgate a critério do Secretário de Transporte, sendo a maturidade do título de, no máximo, sete anos a partir de sua emissão.
No que diz respeito às regras estabelecidas pela sessão 508, importa destacar, inicialmente, aquelas relativas à emissão dos referidos títulos e sua contradição
com a sessão 507. De acordo com a sessão 508, os títulos emitidos não podem ter
maturidade inferior a oito anos ou superior a 15 anos a partir de sua emissão original, o que contradiz disposição acima mencionada no sentido do que os títulos devem ter maturidade de até sete anos.
Ainda, o Secretário de Transporte deverá impor um penhor e um direito de retenção a toda receita e ativos do fundo, a fim de garantir o pagamento do principal,
juros ou prêmio de resgate, além de eventual criação de reserva e fundos que, por
sua vez, também podem ser penhorados e usados a critério do Secretário. O penhor
e o direito de retenção serão válidos sem que, para isso, seja necessária a entrega
do ativo ou mesmo o registro do ato.

Lei nº 94-210/1976: Serviço Ferroviário Intermunicipal de Passageiro (Intercity Rail Passenger Service)
Por fim, no que concerne à Lei nº 94-210/1976 e suas disposições relativas à
remuneração, importa mencionar sua sessão 517, por meio da qual o Secretário de
Transporte é autorizado a fornecer assistência financeira até o valor agregado de
US$ 200.000.000,00 a qualquer empresa ferroviária, com o propósito de melhorar o
serviço ferroviário de passageiro intermunicipal em qualquer linha localizada fora do
Corredor Nordeste.

Ato de Reforma da Amtrak e Prestação de Contas de 1997
O Ato de Reforma da Amtrak e Prestação de Contas de 1997, como é conhecida a Lei nº 105-134/1997, também traz regras sobre subsídios à empresa Amtrak.
Brevemente, a norma determina que a Amtrak poderá solicitar assistência federal todo ano e, quando o fizer, caberá ao Inspetor-Geral do Departamento de
Transportes rever e avaliar as operações da empresa, de acordo com critérios esta1254
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belecidos na lei. Tal avaliação deverá ser reportada às seguintes entidades: Presidente da Amtrak, Secretário de Transporte, Comitê do Senado dos Estados Unidos
sobre Apropriações, Comitê do Senado dos Estados Unidos sobre Comércio, Ciência e Transporte, Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre Apropriações e Comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre Transporte e Infraestrutura. Ainda, a lei esclarece que, para fins de subsídio, a Amtrak não
deve ser considerada uma entidade federal.

USC Parte 256: assistência financeira
Com o propósito de regular a ajuda financeira estabelecida pelo Ato do Departamento de Transporte, a Parte 256, do Capítulo II, do Título 49, do USC regula
tal financiamento. Determina o § 256 (5) que os solicitantes devem ser entidades governamentais, organizações públicas sem fins lucrativos ou pessoas responsáveis
com capacidade jurídica, financeira ou técnica para implementar um projeto de terminal intermodal de passageiros. A mesma sessão termina que os projetos intermodais regulados deverão sempre contar com a modalidade ferroviária.
Seguindo a análise, destaca-se ainda que os solicitantes deverão apresentar
garantias satisfatórias de que os projetos são elegíveis para a ajuda financeira
quando: (i) o terminal ferroviário de passageiro puder ser convertido em intermodal;
(ii) houver comprometimento da Amtrak, dos transportadores de ônibus intermunicipais, da autoridade pública de transporte local e de outros operadores públicos ou
privados que garanta o sucesso da operação; e (iii) o terminal estiver listado no Registro Nacional. A norma ainda determina que, a depender das características do
projeto e do terminal a ser modificado, o solicitante poderá fazer jus a distintos fundos: (i) de planejamento (para o desenvolvimento do projeto), de demonstração (para a efetiva transformação do terminal); ou, ainda, (ii) de preservação (para manutenção do terminal após a transformação). Para isso, o Administrador da FRA deverá
atestar diversos aspectos do projeto, como a ameaça de demolição e deterioração
do terminal, o uso de atividades cívicas e culturais no terminal ou, ainda, se o terminal é considerado histórico.
A norma esclarece que a participação federal nos projetos não poderá passar
de 80% do custo autorizado do projeto, enquanto a parte não federal não poderá ser
financiada por nenhum fundo federal, em regra. O procedimento de solicitação da

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1255

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

assistência financeira, deve passar por exigências técnicas, financeiras e, inclusive,
ambientais. A norma especifica alguns requisitos a serem preenchidos pelo solicitante para cada espécie de fundo (de planejamento, demonstração e preservação).
Uma vez aprovada a concessão de crédito, esclarece a norma que será celebrado um acordo de concessão (grant agreement), que todos os recebimentos de
valores deverão ser devidamente registrados e que, até 3 anos depois da conclusão
do projeto, serão realizadas auditorias e avaliações dos livros e documentos relativos aos recebimentos desses valores.

USC Parte 260: regulamentos
Na parte 260, do Capítulo II, do Título 49, são estabelecidas regras sobre a
possibilidade de assistência financeira, tendo em vista disposições dos Atos de Reforma Regulatória e Revitalização das Ferrovias de 1976130 que autorizam tal possibilidade.
Assim, o USC delega para o Administrador da FRA a autorização concedida
ao Secretário de Transporte para intermediar empréstimos e garantias de empréstimo para o Estado, o governo local, bem como para autoridades governamentais e
empresas patrocinadoras, ferrovias e joint ventures que incluem pelo menos uma
ferrovia.
De acordo com o USC, tais empréstimos devem ter um dos seguintes propósitos:
a) adquirir, melhorar, reabilitar instalações ou equipamentos;
b) refinanciar dívidas ligadas à aquisição, melhoria, reabilitação de instalações ou equipamentos; ou
c) desenvolver ou estabelecer novos intermodais ou instalações ferroviárias.
Assim, a norma reforça que os empréstimos não podem ser usados para custos de operações das ferrovias.
Ademais, a norma obriga ao Administrador da FRA que sejam priorizados os
projetos, melhorem a segurança pública e o meio ambiente, promovam o desenvolvimento econômico, melhorem a competitividade das empresas norte-americanas no
mercado internacional, ou preservem ou melhorem as ferrovias ou serviços intermodais para pequenas comunidades ou áreas rurais, entre outros projetos.
130

Notar que tal normativa não foi objeto desta análise.
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A norma determina, ainda, que o período máximo para pagamento do empréstimo ou garantia seja de 25 anos a partir de sua execução, devendo ser pago,
via de regra, antes da conclusão da vida útil do projeto financiado.
Antes de concedido o empréstimo, contudo, a empresa solicitante deverá pagar uma taxa de avaliação (investigation charge) de até 0,5% do valor do empréstimo. Para a concessão do auxílio, o Administrador da FRA deverá avaliar os riscos,
inclusive de longo prazo, sendo que prioritariamente o custo do empréstimo deverá
ser coberto por bens de entidades não federais. A norma detalha, também, os critérios de análise dos riscos do projeto a ser financiado e os documentos que devem
ser apresentados para solicitação do auxílio financeiro, inclusive alternativas para os
solicitantes que não possuírem crédito, bem como regras específicas sobre solicitação de garantias de empréstimo. Interessante observar, ainda, dispositivos sobre a
aplicação da legislação ambiental na avaliação dos projetos, sendo estabelecido que
o Administrador da FRA, em coordenação com o solicitante, será responsável por
elaborar os documentos ambientais.
A norma traz regras específicas sobre a manutenção das instalações ou equipamentos objeto dos projetos financiados enquanto ainda não foram totalmente pagos. Entre os padrões estabelecidos, a norma determina que tais instalações ou equipamentos deverão ser inspecionados sempre que o Administrador da FRA considerar necessário e que os beneficiários dos auxílios financeiros concedidos deverão
anualmente fornecer relatório ao Administrador da FRA com os detalhes relativos à
manutenção e às inspeções realizadas.
O USC descreve, ainda, o procedimento em caso de não pagamento do auxílio financeiros concedido. Importa mencionar que, em caso de atraso de pagamento
ou qualquer outra violação por mais de 30 dias, a entidade que realizou o empréstimo deverá informar o Administrador da FRA que irá pagá-lo o valor devido. Já se o
atraso ultrapassar 90 dias, o Administrador da FRA irá pagar 90% do valor não pago
relativo ao principal. Se o atraso não for logo resolvido após 90 dias, o responsável
por conceder diretamente o empréstimo deverá elaborar plano para resolver o descumprimento, tendo o plano que ser aprovado pelo Administrador da FRA ou negociado entre esse e o responsável direto pelo empréstimo.
A norma estabelece que, em decorrência de descumprimento dos termos do
empréstimo, o Administrador da FRA poderá:
a) exercer todos e quaisquer recursos previstos nas disposições do emprésANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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timo;
b) encerrar novos empréstimos;
c) tomar posse de bens dados em garantia; e
d) liquidar o penhor dado em garantia.
Ademais, deverá o instrumento de empréstimo prever o direito do Administrador da FRA de cobrar os juros, multas e custos administrativos, incluindo todas as
despesas legalmente previstas ou razoavelmente incorridas por seus conselhos e
cortes relacionados a qualquer processo instaurado ou ameaçou de com fim de impor o pagamento ou cumprimento do empréstimo.
Quanto às garantias, a norma detalha a regulamentação, cabendo mencionar
que tal tema deverá ser negociado entre o tomador e a entidade responsável diretamente pelo empréstimo, sendo certo que o Administrador da FRA aprovará tal garantia. A norma estabelece, ainda, que o Administrador da FRA irá garantir até 80%
do empréstimo. Assim, a entidade responsável diretamente pelo empréstimo que receberá a garantia será responsável pelo processamento do empréstimo até sua conclusão, entre outras diversas obrigações estabelecidas pela norma ora sob análise.

USA PARTE 262: implementação do programa de financiamento para melhoria e realocação de linhas férreas locais
Por sua vez, a Parte 262, do Capítulo II, do Título 49, tem por objetivo regular
o programa de financiamento para realocação e melhoria de vias férreas locais. De
acordo com a norma, ao menos 50% dos fundos a serem concedidos em um ano
fiscal serão concedidos como prêmios de cooperação (grant awards) no valor máximo de US$ 20,000,000 cada prêmio, com exceção de projetos de alta-prioridade.
Assim, todos os estados são elegíveis aos financiamentos junto à FRA quando os projetos têm por objetivo reduzir os efeitos adversos do tráfego ferroviário no
tocante à segurança, fluxo de veículos motores, qualidade de vida da comunidade e
desenvolvimento econômico, ou envolver realocação lateral ou vertical de parte de
uma ferrovia. Para a concessão do crédito, contudo, serão avaliados diversos aspectos, entre os quais a capacidade do estado de realizar o projeto sem ajuda do governo federal, o tratamento igualitário entre os estados, bem como os efeitos do projeto.
Entre outras exigências, a norma determina que o estado ou a parte não federal envolvida no projeto deverá pagar, ao menos, 10% desse em dinheiro ou de mo1258
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do similar. Podem dois ou mais estados (mas não suas subdivisões políticas) participarem em um único projeto financiado.
Por fim, importa mencionar que, além do procedimento detalhado de como
realizar a solicitação do financiamento, a norma detalha o procedimento de assinatura do contrato de assistência financeira.

USC PARTE 266: assistência aos estados para serviços ferroviários locais
A Parte 266, do Capítulo II, do Título 49, dispõe sobre regras sobre a ajuda financeira concedida por meio da Sessão 5 do Ato do Departamento de Transporte,
de 1996.
De acordo com o USC, essa ajuda é operacionalizada pelo Programa de Assistência aos Serviços Ferroviários, que inclui a assistência à continuação dos serviços ferroviários, aquisição, reabilitação ou melhoria, substituição do serviço, planejamento e programa de operações.
Entre as exigências para elegibilidade dos estados, cabe mencionar a necessidade de o estado manter adequado processo de controle financeiro, contábil e
avaliação de performance de modo a utilizar adequadamente o crédito federal. Além
disso, exige-se diversas outras condutas de governança, tal como o gerenciamento
dos créditos por uma agência, bem como a existência de uma metodologia para o
cálculo dos benefícios a serem alcançados pelos projetos financiados e a necessidade de treinamento adequado dos seus funcionários.
Já no que se refere às exigências a serem cumpridas pelos projetos financiados, destaca-se a necessidade de a antiga Comissão de Comércio Interestadual atestar que a instalação a ser afetada não seria, de acordo com a referida Comissão,
abandonada ou descontinuada.
Assim como em outros casos de financiamento do governo federal, a norma
limita a participação do governo federal a 80% do projeto, sendo que, em caso de
projetos envolvendo a continuidade do serviço ferroviário, essa participação deve limitar-se a 70%. Já a participação do estado, de acordo com a legislação, deverá ser
paga em dinheiro ou meios similares.

USC PARTE 268: implementação do Programa de Desenvolvimento da Tecnologia de
Transporte por Levitação Magnética (Maglev Deployment Program)
Na Parte 268, do Capítulo II, do Título 49, é regulado o chamado Programa de
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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Desenvolvimento Maglev que visa a desenvolver a tecnologia de transporte por levitação magnética. Cabe observar que o prazo para solicitação de auxílio financeiro
para projetos de desenvolvimento da referida tecnologia já expirou, cabendo apenas
breve menção à estrutura da norma que criou tal programa.
Após estabelecer um cronograma de desenvolvimento da mencionada tecnologia em cinco fases, a norma cria, ainda, o Fundo Federal Maglev para financiar o
programa cujas fontes de créditos são, detalhadamente, delimitadas pela norma. A
Parte 268, do Capítulo II, do Título 49, determina que entidades federais poderão
comprometer-se apenas com até 2/3 (dois terço) dos custos dos projetos com vista a
desenvolver a tecnologia em questão. Ainda, dispõe a norma que o fundo só poderá
ser utilizado para financiar projetos previamente aprovados, sendo elegíveis os seguintes participantes: qualquer estado ou autoridades designadas por um ou mais
estados para o desenvolvimento da tecnologia.
Após descrever o processo de solicitação do crédito, a norma estabelece o
prazo para solicitação e passa a tratar dos critérios de seleção dos projetos.

USC PARTE 604: serviço de fretamento
Na Parte 604, do Capítulo II, do Título 49, do USC, é determinado genericamente que entidades que recebam financiamento nos termos da legislação federal
de trânsito deverão celebrar contrato de frete e serviços (charter service agreement)
uma vez que tal financiamento envolva a aquisição ou operação de equipamentos
ou instalações de transporte público. Em suas subpartes, são detalhados os casos
excepcionados pela regra acima, o registro dos contratos, entre outros temas.

USC PARTE 639: arrendamento mercantil
Por sua vez, a Parte 639, do Capítulo II, Título 49, do USC, regula a possibilidade de que beneficiários de crédito federal os utilizem para financiar o arrendamento de instalações e equipamentos quando o arrendamento tiver um custo-benefício
melhor do que a compra ou construção, conforme autoriza o Ato do Transporte Equitativo para o Século 21, de 1998.
Nesse sentido, a norma estabelece o procedimento de requerimento do referido financiamento, enquanto esclarece, ainda, que deverá ser realizado um cálculo
de quanto o bem a ser arrendado custaria em caso de compra ou construção.
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Vale notar, por fim, que a norma autoriza o financiamento, inclusive, para arrendamentos já existentes no tempo de sua criação e para arrendamento que deverá ser realizado em uma única parcela.

4.6.2.4 Infraestrutura disponível e gestão
Utilização de fundo para projetos nos EUA
De acordo com a Parte 661, do Título 49, do USC, projetos ferroviários só terão direito a utilização de fundos públicos, em regra, se todo o ferro, aço e produtos
manufaturados a serem usados sejam produzidos nos EUA.
Nesse sentido, esclarece a norma que todo o processo de produção do aço e
do ferro devem ser realizados nos EUA, com exceção dos processos metalúrgicos
envolvendo refinamento de aditivos do aço. Essa exigência aplica-se a todo o material de construção feito primariamente de ferro e aço e for usado em projetos de infraestrutura como de trânsito ou de manutenção das instalações. Os produtos manufaturados, por sua vez, para que sejam considerados produzidos nos EUA: (i) todos
os processos de produção devem ser realizados nos EUA; e (ii) todos os componentes do produto devem ser de origem norte-americana, independentemente da origem
dos subcomponentes. A norma ora sob análise traz ainda regras sobre a certificação
dos produtos de aço fabricados e regras que excepcionam esta exigência para utilização de fundos.
De um modo geral, é notável que a lei norte-americana tem forte enfoque na
remuneração e financiamento do setor ferroviário, se comparada com a legislação
brasileira. Não se pode ignorar que essa distinção reflete não apenas uma opção legislativa, mas a condição econômica do país ora sob análise.
Destaca-se, ainda, a proteção ao conteúdo local, pela vinculação do financiamento à utilização do ferro, aço e produtos manufaturados nos EUA, protegendo
assim o mercado local.

4.6.3 Dimensão institucional
4.6.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
4.6.3.1.1 Órgãos e agentes envolvidos
Como visto na dimensão jurídico-legal, o transporte ferroviário de passageiro
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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nos EUA é primordialmente realizado pela Amtrak. A mencionada empresa é constituída sob a forma de uma empresa para benefício público (public benefit corporation), que não encontra semelhante tipo societário no direito brasileiro. Esse tipo societário caracteriza-se por ser uma empresa de controle público, no caso federal,
constituída para atender a um fim público, apesar de também perseguir lucro.

4.6.3.1.2 Governança: controle nas deliberações
A legislação norte-americana regula bastante o tema da governança e normas
de conduta. Ao longo das leis analisadas foram destacados alguns trechos pertinentes ao tema. Porém, é o Manual Geral da Administração Federal de Ferrovias (Federal Railroad Administration – FRA), de 2009, que traz uma grande compilação de
normas de governança a serem seguidas pelos inspetores do Departamento de
Transporte.

Manual Geral da FRA de 2009
Inicialmente, o Manual Geral traz normas sobre princípios éticos que devem
ser seguidos pelos inspetores do Departamento de Transporte. Introduz tais princípios esclarecendo que o serviço público deve transmitir ao cidadão confiança na integridade do governo federal.
Assim, são alguns dos princípios a serem seguidos: (i) os servidores devem
ser leais à Constituição, à lei e aos princípios básicos acima dos ganhos pessoais; (ii) os empregados não devem ter interesses financeiros em conflito com a execução
de suas tarefas; (iii) bem como não podem usar nem permitir o uso de informações
governamentais não-públicas em transações financeiras; (iv) salvas exceções definidas no manual, o empregado não deve solicitar ou aceitar qualquer presente ou bem
de valor monetário de qualquer pessoa ou entidade que tenha relação com as atividades do empregado ou cuja atividade pode influenciar os interesses da pessoa ou
entidade; e (v) os empregados dever executar suas funções de modo honesto; etc.
O Manual Geral menciona, diversas vezes, o Padrão de Conduta Ética para
Empregados do Poder Executivo de 2002 (Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch) como documento que os empregados devem adotar
para sanar qualquer dúvida relativa à devida correção de suas condutas. Contudo,
reforça que os empregados sejam fortemente encorajados a procurar conselhos éticos em caso de situações em que haja incerteza sobre a conduta a ser adotada. As1262

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

sim, o Manual disponibiliza contato da pessoa responsável especificamente para esse fim. Ainda, esclarece que o empregado que assim o fizer estará protegido de
qualquer ação disciplinar, caso adote o conselho dado.
O Manual disciplina, ainda, o treinamento ético anual de todos os funcionários
que tenham obrigação de disponibilizar informações financeiras, detalhando os diferentes métodos adotados.
Ademais, o Manual reforça norma interna no sentido de que seus empregados, cônjuges e filhos menores não podem ter valores mobiliários emitidos por ferrovias. Exceção se aplica a valores já comercializados publicamente no momento em
que o empregado é nomeado ou cuja aquisição é anterior à nomeação, ou quando
demonstrado que o empregador não exerce controle do bem investido, de modo geral. Assim, determina um prazo para que os funcionários desinvestam qualquer valor
não permitido, como aqueles recebidos como presentes de pessoas ou empresa de
quem não deveria receber presentes.
Como a maioria dos funcionários da FRA tem obrigação de elaborar relatório
disponibilizando suas informações financeiras, o manual detalha como o referido relatório deve ser apresentado, apresentando o formulário que cada funcionário deve
apresentar a depender de sua posição ou localização.
Traz também regras sobre como devem ser respondidas solicitações de clientes externos, principalmente escritórios de advocacia solicitando informações sobre
acidentes. Esclarece que, devido ao grande volume desse tipo de solicitação, a resposta deverá ser breve de modo a não atrapalhar as funções importantes do agente.
O manual também aborda regras que devem ser adotadas pelas partes privadas quando estas estão envolvidas em procedimentos da FRA. De acordo com o
manual, as mesmas não podem presentear funcionários e, ao protocolar solicitações, devem ater-se ao necessário. Assim, deverá o funcionário que receber qualquer requerimento de partes privadas, encaminhá-las imediatamente ao seu supervisor e nenhuma solicitação privada poder será ser respondida sem a prévia consulta ao Conselho da FRA.
Nesse mesmo sentido, determina o Manual Geral que funcionários da FRA só
podem testemunhar a pedido da parte privada sobre aquilo que têm conhecimento
fora do seu âmbito de atuação, não podendo ser peritos ou dar opiniões. Além de
outras regras sobre depoimento de funcionários, o Manual determina que, para o
testemunho relativo a acidentes ou relatórios de inspeção, o Conselho da FRA deve
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conceder autorização que deverá restringir o testemunho do funcionário a mero depoimento. Assim, caso o Conselho da FRA negue o pedido e uma corte judicial o
conceda, a FRA solicitará que o Departamento de Justiça a represente para que a
autorização concedida judicialmente seja derrubada.
Normas sobre condutas também são desmiuçadas pelo Manual Geral, como
a proibição dos funcionários de portarem armas brancas ou de fogo durante o exercício de suas funções, independentemente, inclusive, de se o funcionário possui autorização para o porte de armas de fogo. Ademais, estabelece algumas das chamadas condutas preferidas, que incluem: (i) escutar e comunicar-se de maneira que se
amenize os riscos e melhore a segurança nas ferrovias; (ii) escrever de forma a refletir efetivamente os fatos relacionados às inspeções relativas à segurança reflitam
efetivamente os fatos; (iii) manter um ambiente saudável em situações adversas,
demonstrando tática, compaixão respeito pelo ambiente de trabalho dos outros; e
(iv) comportar-se bem em aeroportos, hotéis, restaurantes e outros lugares públicos
enquanto viaja, considerando-se que viagens podem ser estressantes, mas que funcionários da FRA devem ser tolerantes, respeitosos e diplomáticos quando enfrentam irritações e problemas relacionados à viagem, entre outras condutas sugeridas.
Condutas durante as inspeções são minuciosamente tratadas pelo Manual
Geral, cabendo mencionar apenas algumas das mais importantes, como a conduta
que o inspetor deve ter ao verificar que a ferrovia adota condutas não seguras. Nesses casos, espera-se que o funcionário tome medidas de precaução apropriadas para assegurar a segurança dos indivíduos e da operação envolvidos. Ademais, deverá o funcionário relatar suas conclusões, sem envolvimento emocional; quando possível, comunicar diretamente os empregados envolvidos e adverti-los sobre suas
preocupações; e, assim que possível, comunicar o gerente da ferrovia, entre outras
condutas recomendadas.
Por outro lado, o próprio Manual Geral traz condutas que não devem ser adotadas, como: (i) insistir que um supervisor recrimine um funcionário; (ii) não participar
de audiências disciplinadoras das ferrovias; (iii) nunca ameaçar ou coagir um empregado durante alguma investigação da FRA; e (iv) não executar trabalho de campo sem estar física e mentalmente capacitado.
Nessa linha, o Manual Geral determina que, durante as inspeções, o inspetor
deverá sempre apresentar credenciais, quando solicitado, e não poderá isentar a
responsabilidade de qualquer envolvido em danos a bens públicos e privados.
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Ao buscar acesso a propriedade de uma ferrovia, o inspetor poderá responder
perguntas razoáveis sobre o objeto e propósito de sua inspeção. Contudo, caso seu
acesso seja negado, ele deverá perguntar a razão e reportar isso aos supervisores
regionais. Esses, por sua vez, deverão contatar o gerente geral da FRA e o Chefe do
Conselho para maiores instruções. O mesmo procedimento deverá ser adotado caso
o acesso seja autorizado, mas o regulado interfira na inspeção de forma a afetar o
resultado da mesma ou, ainda, no caso de greve, dado que, mesmo nessas situações, o inspetor tem obrigação de cumprir sua função a não ser que seja dispensado
pelo seu supervisor regional. Caso, durante a inspeção, o inspetor identifique perigo
para o seu pessoal, segundo o Manual Geral, ele deverá notificar a empresa e a polícia ferroviária ou local e, em último caso, desistir de inspecionar o local e notificar
seu supervisor regional.

USC: regras de governança
O USC, por sua vez, traz algumas regras pertinentes para o tema da governança que merecem breve menção no presente trabalho.
Esse é o caso das partes 209 e 212 que regulam o procedimento de investigação de eventuais infrações às normas de segurança. Já a parte 213 descreve os
requisitos mínimos de segurança da ferrovia, enquanto a parte 214 estabelece procedimento de prevenção de acidentes e incidentes com empregados envolvidos na
inspeção e construção das ferrovias. Na mesma linha, a parte 215 do relatório traz
os padrões de segurança para vagão afretados, assim como a parte 217 estabelece
as regras de operação das ferrovias. Já a parte 220 detalha as regras de comunicação sem fio nas operações de ferrovias, proibindo o uso de celulares pelos empregados e fornecedores das ferroviárias.
Outros exemplos de normas de governança que estão relacionadas diretamente à infraestrutura ferroviária, são as partes 224 e 234 em que o USC regula os
cruzamentos entre ferrovias e ruas, de modo a evitar acidentes ou a parte 225 pela
qual o referido código determina a investigação de acidentes e incidentes nas ferrovias, estabelecendo, por exemplo, a necessidade de elaboração de um programa de
eliminação dos riscos e perigos em ferrovias pela FRA. Na mesma linha, a parte 236
estabelece normas e padrões para instalação, inspeção, manutenção e reparo de
sinais e de sistema de controle de trens e equipamentos.
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4.6.3.2 Regulação e controle
4.6.3.2.1 Órgãos e agentes envolvidos
AMTRAK
Como visto anteriormente, a Amtrak é empresa com características de empresa pública e privada. Contudo, certo é que a Amtrak não se caracteriza como órgão público, de modo que não cabe, aqui, desmiuçar sua estrutura e funções, podendo ser resumidas na ideia de que à Amtrak cabe a operação das ferrovias de
transporte interestadual de passageiros nos EUA.
Assim, resta apenas mencionar o Título VII, seção 701, da Lei nº 94210/1976, por meio do qual a Companhia Nacional de Ferrovias de Passageiros (antecessora da Amtrak) passou a adquirir a infraestrutura necessária para a operação
do Corredor Nordestino (Northeast Corridor), na época, ainda a ser implementado,
mas sendo hoje a principal linha férrea operada pela Amtrak.
De acordo com a norma supracitada, a partir de 1976, a empresa antecessora
à Amtrak ficou autorizada a: (i) adquirir, comprar, arrendar, doar ou por outra forma,
manter, vender, arrendar ou de outra forma dispor, de qualquer bem móvel, imóvel
ou cotas societárias que forem necessárias ou útil para o estabelecimento e a manutenção de serviços ferroviários de alta velocidade; (ii) celebrar contratos necessários
e apropriados para a condução de suas funções; (iii) fornecer, entre outros, serviços
de transporte ferroviário de passageiro; (iv) melhorar ferrovias especificadas na norma; e (v) adquirir, construir melhorar e instalar estações de passageiros; comunicações, energia elétrica, entre outros equipamentos; etc.

Administração Federal de Ferrovias (Federal Railroad Administration – FRA)
O Ato de Melhoria da Segurança das Ferrovias de 2008, por sua vez, trouxe
normas sobre o funcionamento da FRA, anteriormente mencionada, segundo as
quais o Administrador da FRA, ao exercer suas funções, deverá considerar a segurança a sua maior prioridade. Sendo apontado pelo Presidente dos EUA, o Administrador da FRA é o cargo mais alto da FRA, respondendo diretamente ao Secretário
de Transporte.
Para o exercício de suas funções, contratos que se façam necessários deverão ser celebrados pelo Secretário de Transporte, quando este entender pertinentes.
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Administração Federal de Trânsito (Federeral Transit Administration – FTA)
O USC, em sua parte 601, regula a FTA, órgão vinculado ao Departamento
de Transporte. A FTA consiste em oito principais departamentos sob a direção de
seu administrador e um administrador suplente: (i) Departamento de Administração;
(ii) Departamento de Orçamento e Política; (iii) Departamento do Chefe do Conselho;
(iv) Departamento de Direitos Civis; (v) Departamento de Comunicação e Assuntos
Parlamentares; (vi) Departamento de Planejamento e Ambiental; (vii) Departamento
de Programa de Gerenciamento; e (viii) Departamento de Pesquisa, Demonstração e
Inovação.
Além disso, a FTA possui dez departamentos regionais, cada um com funções estabelecidas de acordo com o administrador e o um administrador suplente da
FTA, além do administrador regional. Portanto, as responsabilidades gerais da FTA
são organizadas por departamento. O departamento de administração é responsável
pelo desenvolvimento e gerenciamento dos programas sob administração da FTA
com o suporte das demais áreas. O departamento de orçamento e política, por exemplo, é responsável pela política de desenvolvimento e medição, estratégia e planejamento, bem como pela contabilidade. Tal departamento é responsável, ainda,
por propor e coordenar aprovação de legislação. Cabe, por fim, mencionar que o referido departamento serve como auditor responsável por responder perante o Departamento Geral de Inspeções e o Departamento de Contabilidade Governamental.
Já o Departamento do Chefe do Conselho, dirigido naturalmente pelo Chefe
do Conselho, é responsável por assessorar e dar suporte jurídico ao administrador
da FTA e ao gerenciamento do órgão. Ademais, o departamento é responsável por
revisar os programas da FTA, representar o órgão em cortes civis e em processos
administrativos, assim como minutar e revisão leis e regulamentos para a implementação dos programas da FTA (que precisam ser aprovados na forma de lei ou regulamentos). Quanto aos demais departamentos, o USC separa suas funções de acordo com a natureza de cada departamento.

Fiscalização - Manual Geral do Departamento de Trânsito: regras de inspeção
O Manual Geral do Departamento de Trânsito, elaborado pela Administração
Federal de Ferrovias (Federal Railroad Administration – FRA) de forma direcionada a
seus inspetores, apesar de não configurar lei stricto sensu, traz importantes instruANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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ções quanto às inspeções em ferrovias.
De acordo com o referido manual, são princípios gerais de inspeção:
1) Compreensão de que as ferrovias são responsáveis pela condição de suas
operações (pista, e pertences associados, tais como dispositivos de sinalização; equipamento incluindo contentores e veículos usados para o transporte de materiais perigosos e operações, incluindo o transporte de materiais perigosos).
2) Plano de inspeções com base em critérios como o histórico de cumprimento das normas, dados de incidentes e acidentes e critérios menos mensuráveis, como a experiência dos funcionários e supervisores, atitude de
compliance e cultura de segurança.
3) Inspeções para avaliar o estado geral da ferrovia ou operação regulamentada. Nunca realizar atalho por causa do tempo ou outras limitações. As
inspeções da FRA devem ser de alta qualidade mesmo que, para isso,
restrinja-se o número de unidades inspecionadas ou altere-se a programação de uma determinada inspeção.
4) Desenvolvimento de uma relação positiva, mas profissional, trabalhando
com os empregados e supervisores ferroviários. É mais provável que o
inspetor tenha uma compreensão mais profunda sobre o seu distrito se as
pessoas verem-no como um ativo. Por isso, os relatórios devem ser factuais, de forma a manter a objetividade e manter personalidades fora da equação, caso o relatório seja questionado.
Importa mencionar que o Manual Geral traz, ainda, regras específicas sobre
as inspeções realizadas pela FRA. Entre elas, as regras sobre a utilização do chamado RADAR, sistema de monitoramento da velocidade dos trens, utilizado pelos
inspetores, e do RISPC, sistema de inspeção de ferrovias para computadores pessoais, utilizado para registrar as atividades dos inspetores.
Ademais, o Manual Geral traz regras sobre investigações envolvendo acidentes e incidentes. Nesse sentido, o manual enfatiza a necessidade de relatar os fatos
de um acidente com precisão, já que tal análise é crítica para as inspeções. Por essa
razão, o manual orienta que os inspetores responsáveis validem cada fato com duas
ou mais fontes, quando possível.
O Manual esclarece, ainda, as regras de nomeação para as investigações. De
modo geral, os gerentes regionais que indicam os inspetores federais, o inspetor
1268

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

chefe ou o especialista para ser o investigador encarregado, podendo o mesmo indicar inspetores e especialistas para assistir ao investigador encarregado.
No que se refere a investigações decorrentes de reclamações, o Manual detalha todo o procedimento de investigação, cabendo destacar brevemente apenas que
as reclamações devem ser por escrito e serem respondidas por meio de carta ao reclamante. Reclamações verbais também são recebidas, mas não requerem relatório
de investigação escrito. O manual instrui, ainda, que os inspetores são encorajados
a manter uma boa relação com os funcionários das ferrovias, de modo que aprendam sobre as questões de segurança e outros temas e, assim, possam reduzir o
número de reclamações formais. Ao concluir a investigação, se o inspetor entender
que a violação objeto da reclamação realmente ocorreu, ele deverá proceder da seguinte forma: (i) preparar um relatório de investigação demonstrando a violação; protocolar o relatório e entregar cópia à ferroviária; e ainda (ii) preparar um relatório de
investigação e encaminhá-lo, por meio do administrador regional, ao Chefe do Conselho.

Antiga Comissão de Comércio Interestadual / Atual Conselho de Transporte de Superfície
Conforme mencionado, o Ato de Encerramento da Comissão de Comércio Interestadual de 1995 encerra o funcionamento da referida comissão substituindo-a
pelo STB.
Ao criar o mencionado conselho, a norma estabelece que esse deverá, de
modo geral, exercer todas as atividades que, anteriormente, cabiam à comissão.
Desta forma, importa apontar, brevemente, que o STB é uma agência reguladora incumbida pelo Congresso de resolver os conflitos relativos à tarifa e ao serviço ferroviário, bem como relativa à fusão de ferroviárias. Por essa razão, será melhor detalhado o funcionamento do referido órgão no item Instâncias Administrativas de Resolução de Conflito.

Departamento do Conselho das Ferrovias Públicas (Office of Rail Public Counsel)
A Lei nº 94-210/1976, ao alterar o Ato do Comércio Interestadual, criou o Departamento do Conselho das Ferrovias Públicas (Office of Rail Public Counsel). Tal
escritório é administrado por um Diretor eleito pelo Presidente, cabendo ao Senado
aconselhar e consentir sobre esta eleição. Seu mandado será de 4 anos, sendo seu
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cargo remunerado.
Desta forma, o Diretor é autorizado a apontar, corrigir e definir a remuneração
de seus empregados. Todas as divisões da Comissão de Comércio Interestadual, do
governo federal e agências independentes dos EUA são autorizadas a fornecer as
informações que forem solicitadas pelo Diretor. Por sua vez, o diretor está autorizado
a celebrar contratos, aluguéis, acordos de cooperação e outros que se façam necessários para a condução de suas funções. Além disso, determina a lei que o Diretor
deverá mensalmente submeter relatório das atividades de seu escritório ao Presidente da Comissão de Comércio Interestadual, sendo anualmente avaliado pela
Comissão.
Assim, determina a lei que, além de outras funções previstas na legislação, o
escritório: (i) deverá deixar de ser parte de qualquer processo, formal ou informal,
que se encontre pendente ou que tenha sido iniciado perante a Comissão e que envolva uma ferroviária; (ii) poderá peticionar a comissão para iniciar processos sobre
qualquer tema com jurisdição da comissão que envolva uma ferroviária; (iii) poderá
buscar revisão judicial de qualquer ato da comissão envolvendo alguma ferroviária;
(iv) deverá solicitar, estudar, avaliar e apresentar perante a comissão, em qualquer
processo, a perspectiva dos usuários das ferrovias sempre que o Diretor entender
que os usuários não estão devidamente representados no processo; e (v) deverá
avaliar e representar, perante a comissão e às agências federais quando suas atividades afetam as atividades ferroviárias, o interesse público em temas como segurança, eficiência e economia do serviço de transporte ferroviário.

Conselho de Reforma da Amtrak (Amtrak Reform Council)
O Ato de Reforma da Amtrak e Prestação de Contas criou, por meio de sua
sessão 203, o Conselho de Reforma da Amtrak (Amtrak Reform Council), composto
por 11 membros, sendo o Secretário de Transporte um deles, enquanto os demais
são indicados de acordo com critérios definidos na norma e de acordo com as seguintes indicações: 2 indivíduos indicados pelo Presidente; 3 pela Maioria do Líder
do Senado; 1 pela minoria; 3 pelo representante da Câmara; e 1 pela Minoria do Líder da Câmara. Os mandados terão prazo de 5 anos e o cargo não é remunerado,
sendo devidos apenas reembolsos de viagens. Para votação, é necessária a presença da maioria dos membros e as reuniões são públicas.
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O Secretário de Transportes será responsável por dar o suporte administrativo para o funcionamento do conselho. A Amtrak, por sua vez, deverá disponibilizar
ao conselho toda informação solicitada, sendo o conselho responsável por garantir a
confidencialidade dos documentos adquiridos
Assim, são funções do conselho avaliar o funcionamento da Amtrak, bem como fazer recomendações à Amtrak com vistas a reduzir seus custos e aumentar sua
produtividade, além de realizar uma reforma financeira.

Departamento de Planejamento do Serviço Ferroviário (Rail Services Planning Office)
A Lei nº 94-210/1976 criou ainda o Departamento de Planejamento do Serviço
Ferroviário (Rail Services Planning Office) como um departamento da Comissão de
Comércio Interestadual cujas funções serão exercidas por um diretor.
A norma determina, por tanto, que o referido diretor será remunerado e terá
mandado de 6 anos, sendo apontado pelo Presidente da Comissão, por quem poderá ser retirado, inclusive. Desta forma, o diretor deverá reportar-se à comissão conforme designado pelo presidente da mesma. Assim, o diretor poderá celebrar contratos, aluguéis, acordos de cooperação e outros sempre que necessário para a condução de suas funções. Todas as divisões do governo federal e agências independentes dos EUA são autorizadas a atender as solicitações do Diretor, podendo essas incluir o envio de funcionários das referidas divisões, sendo essa assistência reembolsada pelo Departamento.
Desta forma, são deveres do diretor, além daqueles mencionadas na legislação pertinente: (i) dar assistência à comissão no estudo e avaliação de qualquer
proposta de fusão, consolidação, unificação ou coordenação de projeto, compartilhamento de trilhos ou outras instalações ou, ainda, aquisição ou venda de ativos
que envolvam o transporte comum por ferroviárias; (ii) dar assistência à comissão no
desenvolvimento, com respeito à regulação econômica do transporte, de políticas
que resultem em maior competitividade, eficiência energética e de um sistema de
transporte coordenado que utilize cada modal em sua máxima eficiência atendendo
às necessidades do país; (iii) dar assistência aos estados e às agências locais e regionais de transporte de modo a recomendar a manutenção de subsídios ou não para a conservação de alguma operação em particular, de modo a estabelecer critérios
que determinam quando uma ferrovia poderá receber subsídios; (iv) conduzir análi-
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ses em andamento relativos ás necessidades do transporte ferroviário nacional, avaliar as políticas, planos e programas da comissão com base em tais análises e aconselhar a comissão quanto aos resultados encontrados; (v) determinar e publicar, de
tempo em tempo, a revisão de quais sejam as receitas e os custos evitáveis das ferrovias pelo serviço prestado; e, por fim, (vi) empregar e utilizar o serviço de advogados e outros fornecedores conforme solicitado e conforme for necessário para proteger os interesses dos usuários e da comunidade.

4.6.3.2.2 Instituições com poder normativo
Já no que se refere ao poder normativo, importa trazer especificamente as
previsões da Parte 211, do USC. Esta parte prescreve regras de boa prática que se
aplicam à preparação da regulamentação e diversos processos relacionados com a
segurança. Logo de início, a norma determina que cada processo, nos termos do
Ato Federal de Segurança Ferroviária, devem ser concluídos no prazo de 12 meses
após a data em que for iniciado, sendo considerado o início do processo a data de
uma petição que está em conformidade com as exigências legais.
Assim, determina a norma que qualquer interessado poderá participar do processo de preparação de uma regulamentação, não apenas realizando sugestões e
fornecendo informações e opiniões, como também, sob autorização do Administrador da FRA, em demais procedimentos, como audiências.
A norma regula, ainda, o registro de toda a documentação envolvida no processo, permitindo acesso a mesma por meio da internet.
De acordo com o USC, portanto, qualquer interessado pode peticionar solicitando alteração na legislação e sua petição deverá ser protocolada de forma a comprovar o seu recebimento pela FRA. Por sua vez, a FRA deverá, em até 60 dias após o recebimento, notificar o requerente sobre alguma irregularidade na petição.
Nenhuma audiência ou sustentação oral será realizada sem prévia aprovação do
administrador da FRA, o que não impede a emissão de convite às pessoas interessadas para comentários por escrito. A recusa ou aceitação da petição, de todo modo, deverá ser feita no prazo máximo de 6 meses por meio de notificação ao requerente.
Já as normas propostas pela própria FRA deverão ser publicadas por meio do
Registro Federal. Como regra, o prazo para recomendações de terceiros, inclusive
outras agências, será aberto de modo que tais recomendações poderão ser conside1272
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radas pela FRA na elaboração da norma que deverá ter seu processo de elaboração
concluído em até 12 meses, conforme mencionado acima. A norma cria, porém, a
possibilidade de pedido de extensão do prazo para contribuições.
Uma vez concluído o processo, se a FRA adotar a norma, deverá, então, publicar a versão final no Registro Federal. Ainda assim, terceiros poderão solicitar reconsideração da versão final, por meio de petição.
Em sua parte 601, o USC traz regras semelhantes de elaboração de normas
pela FTA. No caso da FTA, o USC determina que, caso a petição solicitando a elaboração de determina norma seja aceita pelo órgão, o mesmo deverá chamar pessoas interessadas no tema a se manifestarem. Assim como no caso da FRA, a norma determina regras para o conteúdo das petições, para que sejam aceitas. Além
disso, evidentemente, poderá a FTA elaborar normas por iniciativa própria. A única
diferença significativa entre as regras estabelecidas para a FRA e a FTA é que, para
esta última, a norma não prevê a possibilidade de terceiros peticionarem contra a
norma adotada pela agência quando esta for publicada como versão final no Registro Federal.
Por fim, importa mencionar o procedimento normativo previsto na Lei de Melhoria da Segurança Ferroviária de 2008. Em sua sessão 107, a referida norma acrescenta ao procedimento de elaboração de normas previsto no USC e que deve
ser seguido pela Secretaria de Transporte parágrafo no qual determina que normas
ou ordens emitidas pela Secretaria que incorporarem regras, padrão, requerimento
ou prática de alguma entidade que não seja uma agência federal só serão efetivas
se atenderem aos procedimentos estabelecidos na parte do USC alterado.

Lei nº 94-210/1976
A Lei nº 94-210/1976, por exemplo, traz regras sobre acesso a informações
pelos comitês do Congresso. De acordo com a sessão 301 da referida norma, o Ato
do Comércio Interestadual passa a contar com previsão legal no sentido de que
sempre que o Comitê de Comércio Internacional e Interestadual da Câmara ou o
Comitê de Comércio do Senado solicitarem por escrito documentos sob a posse da
antiga Comissão de Comércio Interestadual, esta última deverá, em 10 dias, entregar os documentos ou justificar sua negativa. Esta previsão, contudo, exclui documentos aos quais tenham sido dado acesso à antiga Comissão de Comércio Interes-
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tadual por meio de agentes regulados pela referida comissão e que contenham segredos comerciais ou informações financeiras de natureza confidencial ou privilegiada.
Ainda, a lei determina, em sua sessão 502, que o Secretário de Transporte,
com o consentimento de qualquer órgão federal, agir em nome desse. Assim, poderá
o Secretário utilizar informações, serviços, instalações e pessoal do referido órgão,
enquanto esse deverá prestar toda a assistência solicitada pelo Secretário.

Ato de Reforma da Amtrak e Prestação de Contas
Já o Ato de Reforma da Amtrak e Prestação de Contas, de acordo com sua
sessão 401, garante aos Estados interessados em rota ou serviço de passageiro interestadual direito a se associarem para: manter um serviço existente ou iniciar novo; criar direitos de passagens; e realizar melhorias, como a construção e habilitação
de instalações de manutenção; a compra de locomotiva e melhorias operacionais,
incluindo comunicação, sinais e outros sistemas.
Similarmente ao que se verifica na legislação brasileira, a legislação norteamericana não determina um mecanismo próprio para interface entre os órgão. Tão
pouco a legislação americana esclarece como os poderes municipais, estaduais e
federais devem se comunicar e compartilhar competências relativas ao transporte
ferroviário de passageiro.

4.6.3.2.3 Arbitragem de conflitos
No que se refere às instâncias administrativas para solução de conflitos, importa mencionar previsão constante no Ato de Encerramento da Comissão de Comércio Interestadual de 1995. De acordo com o mencionado ato, é criada a STB para substituir a antiga Comissão de Comércio Interestadual e, assim, a nova comissão
passa a assumir todas as funções que eram da comissão anterior, entre elas, a solução de disputas relativas às tarifas e ao serviço ferroviário.
O ato esclarece, ainda, que a atual comissão terá independência no que diz
respeito às suas decisões, apesar de estar administrativamente vinculada ao Departamento de Transporte.
Ademais, a norma determina que a comissão é tanto um órgão decisório e regulatório, sendo que, como agência reguladora, a comissão tem jurisdição sobre os
conflitos acima mencionados, além de outros encargos.
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Por fim, resta analisar brevemente a sessão 209 do USC, posto ser responsável pela regulamentação dos processos de investigação de eventuais infrações às
normas de segurança do próprio código.
Nesse sentido, o USC determina que a FRA deverá notificar o investigado sobre a investigação, podendo esta ser alterada a qualquer tempo antes da conclusão
final do procedimento, tendo que ser aberto prazo para defesa, caso a alteração inclua novas alegações ou ação preventiva contra o investigado. O investigado, portanto, tem o prazo de 30 dias para responder por escrito à notificação, prazo este
que pode ser estendido pelo Chefe do Conselho. A falta de uma resposta, constitui
renúncia do direito de contestar a alegação e autoriza a FRA, sem notificação, concluir que os fatos alegados correspondem a uma infração e a emitir ordem de execução. Contudo, durante o procedimento, poderá ser realizado um acordo entre as partes, sendo certo caso não haja acordo, se o investigado conteste a notificação, será
realizada nova audiência
Ademais, destaca-se que o ônus da prova é de quem alega, de modo que a
FRA deve comprovar os fatos alegados contra o investigado.
Emitida a ordem de execução, essa deverá ter seus efeitos executados em
até 20 dias, mesmo prazo em que deverá ser apresentada contestação. Tal contestação não terá, necessariamente, efeito suspensivo e a decisão final poderá ser precedida ou não por audiência, em ambos os casos a depender da FRA. A mencionada sessão traz, ainda, diversas outras normas procedimentais, como o estabelecimento de medidas de precaução possíveis de serem adotadas no referido processo
de investigação.
Importante notar que à semelhança da estrutura adotada no Brasil, a agência
reguladora e o órgão político americanos também possuem jurisdição sobre conflitos
relativos ao objeto de sua regulação ou sobre eventual irregularidade.

4.6.4 Dimensão de gestão e controle
4.6.4.1 Princípios, diretrizes e planejamento
A política definida para os planos e programas destinados ao transporte público em geral, une o interesse econômico ao interesse de promover o desenvolvimento e a revitalização dos sistemas de transportes públicos, com a cooperação das
empresas de públicas e privadas envolvidas com o setor (49 USC § 5301(a)). Nesse
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sentido, a política estabelece como objetivos gerais, entre outros (49 USC §
5301(b)):
a) fornecer financiamento para apoiar o transporte público;
b) melhorar o desenvolvimento e a apresentação de projetos direcionados ao
transporte público;
c) estabelecer normas para os estados visando à conservação das infraestruturas de transportes públicos e do material rodante;
d) promover a cooperação e o planejamento abrangente para a melhoria do
desempenho da rede de transporte;
e) estabelecer um programa de assistência técnica para auxiliar os estados
na obtenção de mais eficácia e eficiência na prestação de serviços de
transporte público;
f) manter o apoio federal para os prestadores de transporte público oferecerem um serviço de alta qualidade para todos os usuários, incluindo pessoas com deficiência, idosos e pessoas que dependem do transporte público;
g) apoiar a pesquisa, desenvolvimento e projetos dedicados a contribuir para
a prestação de serviço de transporte público eficiente e eficaz; e
h) promover o desenvolvimento da força de trabalho no transporte público.
Para a consecução desses objetivos, de acordo com 49 USC § 5304, cada
estado deve desenvolver seus planos e programas contemplando a gestão e a operação de sistemas e instalações de transporte integrado, incluindo a implantação de
calçadas acessíveis aos pedestres e instalações voltadas ao transporte cicloviário e
instalações intermodais que atendam ao transporte interurbano e intermunicipal, de
maneira a funcionar como um sistema de transporte intermodal para o estado e como parte integrante de um sistema de transporte intermodal para o país. Cabe aos
respectivos estados as atividades de planejamento para as áreas metropolitanas inseridas nesses planos e programas. Dois ou mais estados podem celebrar acordos,
unindo esforços de cooperação e assistência mútua em apoio às atividades relacionadas a esferas interestaduais, desde que não conflitem com qualquer lei dos Estados Unidos.
Para a implementação dos planos e programas, o governo federal pode oferecer subvenção aos estados, para áreas urbanizadas e áreas rurais. Nas áreas urbanizadas, a subvenção destina-se ao planejamento, aos projetos de transporte e de
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deslocamento para acesso ao emprego e ao financiamento de equipamentos e instalações para uso no transporte público, nesse caso, em área com população inferior
a 200.000 habitantes (49 USC § 5307(a)(1)). A subvenção para áreas rurais é oferecida aos estados e às reservas indígenas e destina-se a financiar o planejamento, os
projetos de transporte para acesso ao trabalho e a implantação de serviços de
transporte público, incluindo contratos de serviços com prestadores privados (49
USC § 5311(b)).
O sistema de transporte intermodal, especificamente, obedece à política nacional estabelecida pelo 49 USC § 5501, que tem por objetivo desenvolver um sistema economicamente eficiente e ambientalmente saudável, fornecer a base para o
país competir na economia global e transportar pessoas e bens com eficiência energética. Esse sistema deve:
a) abranger todas as formas de transporte de forma unificada, interligada, incluindo os sistemas de transporte do futuro, para reduzir o consumo de
energia e a poluição do ar ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento econômico e dá suporte à posição proeminente dos Estados Unidos no comércio internacional;
b) incluir o sistema rodoviário nacional , com vias essenciais para o comércio
interestadual e regional e deslocamentos de pessoas, defesa nacional, instalações de transferência intermodal, e comércio e transposição de fronteiras internacionais;
c) incluir melhorias significativas no transporte público, necessárias para alcançar os objetivos nacionais de melhoria da qualidade do ar, conservação
de energia, competitividade internacional e mobilidade para idosos, pessoas com deficiência e pessoas economicamente desfavorecidas em áreas
urbanas e rurais do país;
d) fornecer melhor acesso a portos e aeroportos, que se constituem na ligação comercial da nação;
e) dar ênfase especial às contribuições do setor de transporte para o aumento do crescimento da produtividade – os benefícios sociais devem ser considerados com particular atenção para as externalidades positivas da redução da poluição do ar e do congestionamento do tráfego, e outros aspectos da qualidade de vida no país;
f) ser operado e mantido com insistente atenção aos conceitos de inovação,
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concorrência, eficiência energética, produtividade, crescimento e responsabilidade;
g) ser adaptado para "veículos inteligentes", "sistemas de levitação magnética" e outras novas tecnologias, sempre que técnica e economicamente viável, com estimativas de custo-benefício dando especial ênfase a considerações técnicas e de segurança para a alocação de custos;
h) no que respeita a rateios e reembolsos do Governo, quando apropriado,
ser financiado pelo Fundo de Crédito Rodoviário – a assistência financeira
será prestada aos governos estaduais e locais para ajudar a realizar os
objetivos nacionais relacionados com a mobilidade para os idosos, pessoas com deficiência e pessoas economicamente desfavorecidas;
i) ser a peça central de um compromisso de investimento nacional para criar
a nova riqueza dos Estados Unidos para o século 21.
O Título 49 do USC § 5501(c) determina a distribuição de cópias do conteúdo
dessa política a cada funcionário do Departamento de Transporte (DOT – Department of Transportation) e sua colocação em todos os escritórios do Departamento.
Ao abrigo da política do sistema de transporte intermodal, podem ser concedidas subvenções a instituições ou a consórcios de instituições sem fins lucrativos
qualificadas como de ensino superior, para estabelecerem e operarem centros universitários de transporte (49 USC § 5505). O papel de cada centro deve ser: avançar
no conhecimento e tecnologia nas várias disciplinas que compõem a área de transporte, por meio da educação, pesquisa e atividades de transferência de tecnologia;
proporcionar uma base crítica de conhecimento de transporte fora do Departamento
de Transportes; e atender às necessidades da força de trabalho e educar a próxima
geração de líderes em transporte.
Para os terminais ferroviários de passageiros, essa mesma política prevê apoio federal financeiro, técnico e consultivo, para (o 49 USC § 5562) estimular e
promover, desde que viável, a conversão de terminais de transporte ferroviário de
passageiros em terminais de transporte intermodais, adquirir e usar o espaço em edifícios de importância histórica ou arquitetônica adequados, mas apenas se o uso
do espaço for viável e prudente quando comparado com as alternativas disponíveis,
e ainda estimular o desenvolvimento de planos para converter terminais ferroviários
de passageiros em terminais de transporte intermodais e em centros de atividades
cívicas e culturais.
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Finalmente, de acordo com o 49 USC § 10101, no que diz respeito à regulação do setor de transporte ferroviário interestadual regular de passageiros, a política
do governo dos Estados Unidos, realizada de maneira continuada, consiste em:
a) permitir que, na medida do possível, a concorrência e a demanda por serviços estabeleçam preços razoáveis para o transporte ferroviário;
b) minimizar a necessidade de controle regulatório federal sobre o sistema de
transporte ferroviário e, quando a regulação é necessária, exigir decisões
regulatórias imparciais e rápidas;
c) promover um sistema de transporte ferroviário seguro e eficiente, permitindo que operadoras ferroviárias obtenham receitas adequadas;
d) assegurar o desenvolvimento e a manutenção do sistema de transporte
ferroviário por meio de uma concorrência efetiva entre as operadoras ferroviárias e entre o modo ferroviário e outros modais, para atender às necessidades do público e da defesa nacional;
e) promover condições econômicas sólidas no transporte e assegurar concorrência efetiva entre o transporte ferroviário e outros modais;
f) manter preços razoáveis onde há ausência de concorrência efetiva e onde
as tarifas ferroviárias forneçam receitas que excedam o montante necessário para manter o sistema ferroviário e atrair capital;
g) reduzir as barreiras regulatórias à entrada e saída da iniciativa privada;
h) operar as instalações e equipamentos de transporte sem prejuízo para a
saúde e segurança públicas;
i) incentivar a gestão honesta e eficiente das estradas de ferro;
j) exigir que as operadoras ferroviárias, na medida do possível, trabalhem
com aumentos individuais das tarifas, limitando-se o uso de aumentos de
aplicação geral;
k) incentivar salários justos e condições de trabalho seguras e adequadas no
setor ferroviário;
l) proibir a fixação de preços e de práticas predatórias e evitar uma concentração excessiva de poder de mercado;
m) garantir a disponibilidade de informações exatas de custo em processos
regulatórios, além de minimizar a oneração, sobre as operadoras ferroviárias, do desenvolvimento e manutenção da capacidade de fornecer tais informações;
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n) incentivar e promover a conservação de energia; e
o) promover a rápida condução e resolução de todos os procedimentos exigidos ou permitidos.

4.6.4.2 Gestão da faixa de domínio
A política de uso das terras públicas nos Estados Unidos é estabelecida pela
Lei Federal de Política e Gestão da Terra (FLPMA – Federal Land Policy and Management Act), de 1976, que visa, entre outras questões, à gestão, proteção, desenvolvimento e aprimoramento dessas terras. A FLPMA encontra-se no Título 43 do
Código dos Estados Unidos.
Sua supervisão e controle são de responsabilidade do governo federal, podendo este conceder a qualquer estado, ou a qualquer agência, servidões e direitos
de passagem sobre essas terras. Tal concessão pode incluir seu uso e o direito de
passagem por empresas de serviços públicos, desde que autorizado e sob as condições impostas pelas leis do estado onde a terra em questão está situada. Essa
competência parcial, concorrente ou exclusiva sobre as áreas abrangidas por tais
servidões ou direitos de passagem é cedida a esse estado, caso a Procuradoria Geral do governo federal julgue necessário ou desejável (43 USC § 931a).
Por sua vez, a chefia de qualquer departamento ou agência do federal com jurisdição sobre as terras públicas, com exceção de áreas protegidas, fica autorizada a
conceder autorizações, arrendamentos ou servidões, a estados, condados, cidades,
municípios, empresas municipais, ou outros órgãos públicos com a finalidade de
construção e manutenção de edifícios públicos ou outras obras públicas. As autorizações, arrendamentos ou servidões têm prazo máximo de trinta anos e ocorrem em
troca do pagamento de um preço que representa seu justo valor justo de mercado,
fixado mediante avaliação. A autorização, arrendamento ou servidão, perde a validade no caso das terras deixarem de ser utilizadas para a finalidade para a qual foi
concedida (43 USC § 931c).
Em se tratando de ferrovias (43 USC § 934), o direito de passagem pelas terras públicas é concedido a qualquer empresa ferroviária devidamente organizada
sob as leis de qualquer estado ou território, com exceção do Distrito de Columbia, na
medida de 30,48 metros (100 pés) para cada lado da linha central da via. Isso inclui
o direito de aceder, dessas terras, material, terra, pedra e madeira necessários para
a construção da referida via férrea. As terras podem ser usadas para a implantação
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de estações, depósitos, oficinas mecânicas, desvios laterais e ramais, no limite de
vinte acres para cada estação e de uma estação para cada 16,093 km (dez milhas)
de sua extensão.
O direito de passagem por terras púbicas ou de seu uso não se aplica a terras
em áreas militares, parques ou reservas indígenas, ou outras terras protegidas (43
USC § 938).

4.6.4.3 Credenciamento e certificação
4.6.4.3.1 Certificação da segurança para a operação dos serviços
A lei exige padrões mínimos de formação para todos os trabalhadores que
exerçam uma função relacionada com a segurança ferroviária. Nesses termos, deve
ser certificada a qualificação dos seguintes agentes:
a) maquinistas – disposta no 49 CFR Parte 244;
b) trabalhadores de serviços de bordo – disposta no 49 CFR Parte 242;
c) agentes da polícia ferroviária – disposta no 49 CFR §§ 207.2 e 207.3;
d) inspetores de segurança – disposta no 49 CFR § 238.229;
e) encarregados da manutenção dos trens e da sinalização, soldadores e
despachantes, quando necessário para melhorar a segurança – 49 USC §
20163.
A certificação está associada a padrões mínimos de formação que devem ser
observados em planos de treinamento e capacitação obrigatórios, cujo objetivo é
tornar os funcionários aptos para verificar o cumprimento de normas federais, identificar riscos e aplicar medidas corretivas que cada situação requerer, de maneira a
evitar acidentes ou incidentes (49 USC § 20162).
No geral, é exigida a certificação de conformidade para programas que têm
por objetivo a segurança operacional das ferrovias e dos serviços de transporte ferroviário de passageiros, incluindo inspeções, fiscalizações e outras atividades externas e internas. Como exemplo, tem-se o programa para controle do uso de álcool e
droga (49 CFR § 655.83). Esse programa deve ser desenvolvido e implantado por
transportadores que operam em ferrovias com bitola padrão, que fazem parte do sistema geral de transportes, e por operadores de transporte ferroviário de passageiros
de curta distância, suburbano ou em área metropolitana, desde que a ferrovia contabilize, no mínimo, um total de 400.000 horas trabalhadas por todos os funcionários
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(49 CFR § 219.1).

4.6.4.3.2 Certificação do material rodante
A certificação é exigida para materiais a serem utilizados na fabricação de
carros de passageiros (49 CFR § 238.103).

4.6.4.3.3 Certificação de treinamento
Os operadores estão sujeitos à certificação da qualificação de seus empregados, conforme descrito anteriormente, no item sobre certificação da segurança para
a operação dos serviços.

4.6.4.3.4 Identificação do passageiro
O procedimento para identificação de passageiros não foi encontrado nos
normativos analisados. As informações a seguir apresentadas foram obtidas diretamente do site da Amtrak e dizem respeito aos beneficiários de gratuidade ou descontos tarifários, sem, contudo, uma distinção entre os benefícios oriundos de atos
legais e os promocionais.

Criança
Criança com idade inferior a dois anos pode viajar gratuitamente. Criança com
idade entre dois e doze anos tem direito a desconto, mediante comprovação da idade.

Idoso
Para ter acesso ao desconto, a pessoa deve apresentar um documento válido
que comprove idade superior a 62 anos.

Pessoa com deficiência e acompanhante
É exigida documentação informando a deficiência, sendo aceitos: cartão de
identificação do sistema de transporte para pessoas com deficiência; carteira de
membro emitida por uma organização para pessoas com deficiência; laudo médico;
carteira de identificação da Associação dos Veteranos (combates) com "serviço co-
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nectado131"; credencial para acesso a estacionamento para pessoas com deficiência
emitida pelo Departamento de Veículos a Motor (é aceita fotocópia).

Estudante
O estudante nativo do país, com idade entre 17 e 25 anos, tem desconto tarifário mediante a apresentação da carteira estudantil válida.
Estudante de outra nacionalidade, também com idade entre 17 e 25 anos, é
identificado pela Carteira Internacional de Identificação de Estudante, obtida por estudante matriculado como aluno de graduação em uma instituição credenciada.

Militar e familiares
Para ter acesso ao desconto tarifário, para si, seu cônjuge e dependentes, o
militar deve apresentar a carteira de identificação das forças armadas dos Estados
Unidos, confirmando que está na ativa.

Membro da Associação Americana de Automóveis e familiares
Nas reservas, o membro da Associação Americana de Automóveis deve informar o seu número de sócio para usufruir de desconto tarifário para si, seu cônjuge
e dependentes. No momento da compra da passagem e do embarque, deve apresentar a carteira de sócio.

Membro da Associação Nacional de Passageiros Ferroviários e familiares
Como no caso anterior, nas reservas, o beneficiário deve informar o seu número de sócio para usufruir de desconto tarifário para si, seu cônjuge e dependentes. No momento da compra da passagem e do embarque, deve apresentar a carteira de sócio.

Veteranos de guerra
Tem desconto o combatente, cônjuge e dependentes, mediante a apresenta131

As lesões ou doenças incorridas ou agravadas durante o serviço militar são deficiências consideradas "serviço
conectado". Disponível em: <http://www.va.gov/opa/publications/benefits_book/benefits_chap02.asp>.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1283

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

ção do "cartão de vantagens". Nas reservas, o beneficiário deve informar o código
de desconto de viagem do cartão de vantagem dos veteranos. No momento da
compra da passagem e do embarque, deve apresentar a Carteira VetRewards (carteira de identificação de militar) válida junto com uma identificação válida com foto.

4.6.4.3.5 Credenciamento do pessoal do órgão gestor e da operadora
Recebem credencias os inspetores e investigadores para terem acesso a equipamentos ferroviários, instalações, material circulante, operações e registros relevantes às inspeções e aos processos de investigação (49 USC § 20107). Também
são formalmente identificados os agentes da polícia ferroviária (49 CFR § 207.4).
Ressalte-se que, no presente caso, o gestor e o operador são governamentais.

4.6.4.4 Dados e informações operacionais e financeiras
4.6.4.4.1 Gestão de banco de dados
De acordo com 49 USC § 6302, deve existir dentro do Departamento de
Transportes um Escritório de Estatísticas de Transporte para análise e uso de estatísticas de transporte. O Escritório é chefiado por um Diretor com as funções de, entre outras:
a) assegurar que as estatísticas compiladas sejam projetadas para apoiar a
tomada de decisão, relativa ao transporte, do governo federal, dos governos estaduais e municipais, da organizações de planejamento metropolitanas, das associações relacionadas com transporte, do setor privado e do
público;
b) estabelecer, a programação para integrar efetivamente os dados de segurança em todos os modais e para colmatar as lacunas existentes em programas de dados de segurança do Departamento de Transportes;
c) trabalhar com as unidades operacionais do Departamento para estabelecer e implementar os programas relativos aos dados e melhorar a coordenação dos esforços de coleta de informação com outras agências federais;
d) incentivar a padronização de dados, métodos de coleta e gerenciamento,
bem como as tecnologias de armazenamento de dados recolhidos pelo
Escritório, pelas unidades operacionais do Departamento, pelos governos
estaduais e locais, pelas organizações de planejamento metropolitanas e
pelas entidades do setor privado;
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e) recolher, compilar, analisar e publicar um conjunto abrangente de estatísticas de transporte sobre o desempenho e os impactos do sistema de
transporte nacional, incluindo as estatísticas sobre:
− a segurança do transporte em todos os modais e de forma intermodal;
− o estado de conservação das infraestruturas de transporte do país,
− a extensão, integração e condição do sistema de transporte,
− a eficiência econômica em todo o setor de transporte,
− custos econômicos e impactos nas viagens de passageiros,
− a demanda intermodal e multimodal de passageiros, e
− consequências do transporte para o ambiente humano e natural;
f) criar e divulgar uma camada georreferenciada da infraestrutura de transporte;
g) emitir orientações para a coleta de informações necessárias para desenvolver as estatísticas e realizar modelagem, avaliação econômica e atividades de avaliação, de forma a garantir que tais informações sejam precisas, confiáveis, relevantes e uniformes, e em um formulário que permita a
análise sistemática pelo Departamento; e
h) apresentar um relatório e assegurar que as estatísticas sejam facilmente
acessíveis ao público, em conformidade com as restrições de segurança
aplicáveis e interesses de confidencialidade.
Um banco de dados de todos os modais de transporte deve ser estabelecido
e mantido para fornecer, de forma adequada, informações para o governo federal,
os estados e as organizações de planejamento metropolitanas (49 USC § 6303). O
banco deve incluir informações sobre:
a) os volumes e os padrões de movimento de cargas, incluindo os movimentos locais, inter-regionais e internacionais, por todos os modos de transporte, combinações intermodais e respectiva classificação;
b) os volumes e padrões de movimento de pessoas, incluindo os movimentos
locais, inter-regionais e internacionais, por todos os modos de transporte
(incluindo bicicletas e deslocamentos a pé), combinações intermodais e
respectiva classificação;
c) a localização de equipamentos e a integração de serviços de transporte; e
d) a contabilidade nacional das despesas e estoques de capital em cada mo-
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do de transporte e combinação intermodal.
Para atender às necessidades dos funcionários do setor de transportes no
âmbito federal, estadual e local, em termos de gestão da informação e da tomada de
decisão, o Escritório mantém a Biblioteca Nacional de Transportes, que deve (49
USC § 6304):
a) ser dirigida por uma pessoa altamente qualificada em biblioteconomia e ciência da informação;
b) adquirir, preservar e gerenciar informações de transporte para uso pelo
Departamento, outras agências federais e do público em geral;
c) fornecer uma referência e assistência para a pesquisa;
d) servir como depositário central dos resultados da investigação e publicações técnicas do Departamento;
e) prover uma central para os dados de transporte e informações do governo
federal;
f) servir como coordenadora e líder da política de acesso à informação de
transporte;
g) oferecer informações para o Departamento de Transportes, outras agências federais, organizações públicas e privadas, e cidadãos, dentro e fora
dos Estados Unidos; e
h) coordenar os esforços entre, e cooperar com, outras bibliotecas de transporte, fornecedores de informação e centros de assistência técnica, em
conjunto com a indústria privada e outros centros de informação de transporte, com o objetivo de desenvolver informações de transporte global e
uma rede de conhecimento que suporte as atividades do Escritório.
Para realizar as atividades relacionadas com a biblioteca, podem ser celebrados acordos e contratos. Além disso, a biblioteca pode receber subsídios financeiros
e pagamentos por seus produtos e serviços.
O Escritório conta com um conselho consultivo (49 USC § 6305), que tem a
função de aconselhar sobre a qualidade, fiabilidade, consistência, objetividade e relevância das estatísticas de transporte e das análises coletadas ou disseminadas pelo Escritório, bem como sobre os métodos para incentivar a cooperação e a interoperabilidade dos dados de transporte coletados. O conselho é composto por não menos que nove e não mais que onze membros, que não podem ser funcionários do
governo e devem possuir conhecimento em coleta, análise ou aplicação de dados de
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transporte, economia ou segurança do transporte, e que, na medida do possível, representem as partes interessadas no transporte.
Para garantir que a coleta de dados estatísticos, sua análise e divulgação sejam realizadas de forma coordenada, o Escritório deve (49 USC § 6306):
a) usar os serviços, equipamentos, registros, pessoal, informações e instalações de outras agências federais, estaduais, locais e privadas, sujeitandose às condições determinadas pela agência, com ou sem reembolso para
tal, mediante acordo, se necessário;
b) interagir e cooperar com governos estrangeiros, organizações internacionais e estaduais, municipais e outras agências locais;
c) solicitar informações, dados e relatórios de qualquer órgão federal quando
necessário;
d) incentivar a reprodução, coordenação e compartilhamento de informações
entre as agências de transporte referentes aos sistemas de informação, a
política de informação e de dados; e
e) interagir e cooperar com os órgãos federais de estatística quando necessário, inclusive por meio de celebração de acordos de cooperação de
compartilhamento de dados, em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis à divulgação e utilização de dados.

4.6.4.4.2 Sistemas informatizados de gestão e controle
Na legislação analisada, foram encontrados dispositivos que se referem a
controles informatizados voltados para a segurança e a operação da infraestrutura e
os serviços, descritos nas análises das dimensões operacional e tecnológica e de
segurança, como, por exemplo, o hardware e software eletrônicos usados para controlar ou monitorar as funções de segurança em equipamentos de passageiros, objeto do Título 49 CFR § 238.105.

4.6.4.5 Transparência e publicidade
Em 5 de julho de 1967, passou a ter efeito a Lei da Liberdade de Informação
(Freedom of Information Act – FOIA), promulgada em 1966, segundo a qual qualquer
pessoa tem direito a obter acesso a registros, entenda-se dados e informações, de
agências federais, exceto se tais registros, ou partes deles, forem protegidos por sigilo legal (5 USC § 552). A Lei incentiva a prestação de contas de forma transparenANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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te.
A FOIA estabelece três categorias de registros que devem ou podem ser tornados públicos. Duas dizem respeito às informações que devem ser automaticamente divulgadas pelas agências. A primeira refere-se às informações relativas à agência e devem ser publicadas no Registro Federal132 (5 USC § 552(a)(1)): descrição da
organização, campo de atuação e procedimentos, regras e política da agência, locais e métodos de atendimento ao público. Na segunda categoria estão os registros
cuja divulgação deve ser feita rotineiramente e os que devem estar disponíveis para
consulta pública e cópia (5 USC § 552(a)(2)): pareceres finais, incluindo opiniões
concordantes e divergentes; declarações de políticas específicas que têm sido adotadas pela agência e não são publicadas no Registro Federal; manuais de ordem
administrativa e instruções que afetam um membro do público; cópias de todos os
registros que foram liberados a qualquer pessoa, mediante solicitação nos termos do
5 USC § 552(a)(3), e que, por causa da natureza do assunto, a agência considera
que se tornaram ou sejam susceptíveis de se tornarem assunto de pedidos posteriores de registros; e um índice geral dos registros liberados por solicitação. Normalmente é utilizado o website da agência para a prestação de informações. Na terceira
categoria estão os registros não disponibilizados automaticamente, para os quais o
acesso é permitido mediante solicitação do interessado e desde que não estejam legalmente protegidos por sigilo (5 USC § 552(a)(3)).

4.6.4.5.1 Serviços de atendimento ao usuário
Serviço de atendimento ao usuário prestado pelo ente gestor
O atendimento aos usuários está amparado no Título 5 do USC § 552(a)(1)
da FOIA, no que diz respeito às entidades governamentais. Como anteriormente
descrito, é obrigatória a divulgação, no Registro Federal, dos locais onde o público
pode obter informações, registrar sugestões ou pedidos, bem como dos métodos utilizados para esse atendimento.

Serviço de atendimento ao usuário prestado pelas operadoras

132

Federal Register – FR é o jornal oficial diário do governo que contém normas de agências públicas,
propostas de novas normas e avisos públicos. As normas finais aprovadas de uma agência federal
e publicadas no FR, são organizadas por tema ou assunto e codificadas no Código de Regulamentações Federais (Code of Federal Regulations – CFR), atualizado anualmente.
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Para as operadoras estatais, é válido o disposto na FOIA. No caso da Corporação Nacional Ferroviária de Passageiros (National Railroad Passenger Corporation
– Amtrak), o site oferece informações em quatro idiomas, além do inglês (AMTRACK, 2016). O contato é realizado por meio de um formulário disponibilizado no
site, para o qual o interessado deve aguardar resposta.

4.6.4.5.2 Participação pública e controle social
As reuniões dos órgãos colegiados das agências devem ser abertas à observação pública, exceto nos casos de sigilo legal, interesse da defesa nacional ou política externa, matérias legalmente isentas da obrigação de serem divulgadas ao público (5 USC § 552b).
Para os processos de planejamento de transporte nos territórios estaduais e
em áreas não metropolitanas (49 USC § 5304) e para a emissão de normas e ordens relativas à segurança ferroviária e suas alterações (49 USC § 20103) são previstas consultas públicas para propiciar a participação dos interessados.

4.6.4.5.3 Divulgação de dados e informações
Em obediência à FOIA, foram prescritas normas que regem a disponibilidade
pública de registros no âmbito do Departamento de Transportes (DOT). O 49 CFR §
7.11 ratificou o 5 USC § 552(a)(1), anteriormente referenciado, estabelecendo os registros de publicação obrigatória no Registro Federal, enquanto o 49 CFR § 7.12 ratificou o 5 USC § 552(a)(2), também já apresentado, no que concerne aos registros
que devem ser automaticamente disponibilizados ao público sem depender de solicitação.
O 49 CFR § 7.12(b) relaciona os locais onde os dados e informações podem
ser acessados: no site do DOT e nos escritórios do Departamento, por telefone ou
diretamente no local, onde é fornecido terminal de computador e impressora para
acesso aos registros eletrônicos. Cópias dos documentos podem ser obtidas mediante pagamento, tanto daqueles publicados pelo DOT, quanto dos duplicados a pedido do interessado (49 CFR § 7.13(a)(b)).
A disponibilização dos registros objeto do Título 5 do USC § 552(a)(3), que
requer solicitação expressa ao DOT, é disciplinada pelos 49 CFR § 7.14 a 7.29. O
enquadramento de registros nessa categoria deve ser divulgado acompanhado da
devida justificação. Encontram-se nessa situação os registros que não são protegiANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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dos por sigilo legal e cuja divulgação não é exigida pela FOIA:
a) assuntos de interesse da defesa nacional ou da política externa;
b) assuntos que dizem respeito exclusivamente às regras e práticas relativas
ao pessoal interno da entidade;
c) assuntos especifica e legalmente isentos de obrigatoriedade de divulgação;
d) segredos comerciais e informações comerciais ou financeiras obtidas de
maneira privilegiada ou confidencial;
e) correspondências internas que não estejam disponíveis por lei;
f) arquivos cuja divulgação constituiria uma violação da privacidade pessoal,
claramente injustificada;
g) dados e informações compilados para efeitos de aplicação da lei, mas apenas na medida em que a produção de tais registros, policiais ou informações, possa: interferir no processo de execução, privar uma pessoa de um
direito ou de um julgamento imparcial, constituir-se numa violação injustificada da privacidade pessoal, revelar a identidade de uma fonte confidencial, dificultar a aplicação de lei, pôr em perigo a vida ou a integridade física
de qualquer indivíduo;
h) contidos ou relacionados ao exame, operacionais ou condição relatórios elaborados por, em nome de, ou para o uso de uma agência responsável
pela regulação ou supervisão das instituições financeiras;
i) informações e dados geológicos e geofísicos relativos a poços133, incluindo
mapas.
Nos termos da FOIA, não existe confidencialidade quanto aos registros liberados mediante solicitação. Os nomes dos requerentes e as descrições dos registros
devem ser divulgados, a menos que a desobrigação legal da publicidade do registro
também autorize ou exija a retenção das informações sobre ele.
A classificação do registro, quanto à sua disponibilidade, é dada pelo Título 49
do CFR § 8.5, que estabelece três níveis baseados na gravidade dos danos que sua
liberação possa causar à segurança nacional, danos estes que a autoridade responsável pela classificação seja capaz de identificar e descrever:
a) ultrassecreto – aquele que exige o mais elevado grau de proteção, cuja divulgação não autorizada possa causar dano excepcionalmente grave à

133

Tradução da palavra inglesa "wells", que tanto pode ser poços de água, quanto poços de petróleo.
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segurança nacional;
b) secreto – aquele que exige um elevado grau de proteção, cuja divulgação
não autorizada possa causar sérios danos à segurança nacional;
c) confidencial – aquele que requer proteção e cuja divulgação não autorizada possa causar razoáveis danos à segurança nacional.
A emissão de relatórios pelos organismos federais deve, portanto, observar
essas exigências e limitações. A obrigatoriedade da elaboração de relatórios relativos ao setor de transportes está prevista em vários dispositivos, dentre os quais se
destacam o relatório anual de estatísticas de transporte, encaminhado pelo Escritório
de Estatísticas de Transporte ao Presidente e ao Congresso (49 USC § 6312), e os
relatórios da Amtrak (49 USC § 24315), a saber:
a) relatório anual de operações, enviado ao Congresso, até 15 de fevereiro
de cada ano, contemplando:
− as rotas dos serviços intermunicipais oferecidos durante o ano fiscal
anterior, incluindo: número de passageiros, passageiro-milhas, lucro ou
prejuízo evitável de curto prazo para cada passageiro-milhas, a razão
entre as receitas e os custos, as receitas, o subsídio do governo dos
Estados Unidos, a subvenção proveniente de outras fontes e desempenho no período, e
− especificidades: identificação de problemas operacionais significativos
na Amtrak e apresentação de propostas para resolvê-los;
b) relatório anual geral e legal, enviado até 15 de fevereiro de cada ano, ao
Presidente e ao Congresso, sobre suas operações, atividades e realizações, incluindo uma declaração de receitas e despesas para o ano fiscal
anterior, contemplando:
− análise e contabilidade dos resultados obtidos pela da Amtrak no cumprimento de suas metas, e
− recomendações para a legislação, incluindo o montante do apoio financeiro necessário para as operações e melhorias de capital, o método
de cálculo da contribuição e as fontes de assistência;
c) relatório anual sobre a eficácia no cumprimento dos requisitos para um sistema de transporte equilibrado nos Estados Unidos, podendo incluir recomendações para a legislação.
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4.6.4.6 Fiscalização e auditoria
4.6.4.6.1 Regras operacionais fiscalizadas
O órgão de supervisão do estado é responsável por estabelecer normas para
a segurança ferroviária, práticas de segurança e procedimentos a serem utilizados
por agências de trânsito ferroviário na sua esfera de competência. Além disso, deve
fiscalizar a execução dessas práticas e procedimentos, para garantir a conformidade
com as disposições legais (49 CFR § 659.13).
Assim, no que diz respeito especificamente à segurança e à seguridade, cada
agência da supervisão estadual deve desenvolver e distribuir um programa padrão
que compile os processos e os procedimentos do programa de supervisão das agências de trânsito ferroviário e forneça orientações para sua conformidade com o
programa da agência de supervisão (de transporte em geral) (49 CFE § 659.15). O
programa padrão deve abranger, no mínimo, as áreas assim identificadas:
a) gerenciamento de programas: inclui uma explicação da autoridade; as políticas, os papéis e as responsabilidades da agência de supervisão dentro
de sua jurisdição;
b) programa padrão de desenvolvimento: inclui uma descrição do processo
do órgão de fiscalização para o desenvolvimento, revisão e adoção do
programa padrão, a modificação e/ou atualização do programa padrão e o
processo pelo qual o programa e todas as revisões subsequentes são distribuídos para cada agência de trânsito ferroviário afetada;
c) revisões da segurança e seguridade internas da agência de supervisão de
trânsito ferroviário: especifica o papel da agência no processo de supervisão e de revisão da segurança e da seguridade internas das agências de
trânsito ferroviário;
d) revisão da segurança e seguridade da agência de supervisão: esquematiza o processo e os critérios a serem utilizados, pelo menos, a cada três
anos na realização de uma revisão completa da implantação planos dos
sistemas de segurança e de seguridade;
e) notificação de acidentes: contempla os requisitos específicos para as agências de trânsito ferroviário notificar o órgão de controle de acidentes,
incluindo os prazos exigidos, os métodos de notificação e as informações
a serem apresentadas pelas agências de trânsito ferroviário;
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f) investigações: contém a identificação, por parte da agência de supervisão,
dos limites de investigação dos acidentes que exigem a atuação da agência de investigação. Os papéis e responsabilidades para a realização das
investigações devem incluir a coordenação do processo de investigação
pelas agências de trânsito ferroviário, o papel da agência de supervisão
como apoio às investigações realizadas, a revisão das conclusões do relatório de investigação e a concordância com essas conclusões, e os procedimentos para proteger a confidencialidade dos relatórios;
g) ações corretivas: especifica os critérios da agência de supervisão para o
desenvolvimento do plano de ação(ões) corretiva(s) e o processo para a
revisão e aprovação de um plano de ação corretiva desenvolvido pelas
agências de trânsito ferroviário;
h) plano do programa de segurança do sistema: especifica os requisitos mínimos a serem contidos no plano do programa de segurança do sistema
das agências de trânsito ferroviário, descreve o processo e o calendário
por meio do qual a agência de supervisão deve receber, revisar e aprovar
o plano do programa de segurança da rede das agências de trânsito ferroviário;
i) plano de seguridade do sistema: especifica os requisitos mínimos a serem
incluídos no plano de seguridade do sistema das agências de trânsito ferroviário, descreve o processo pelo qual a agência de supervisão irá rever e
aprovar o plano do programa de seguridade do sistema das agências de
trânsito ferroviário, e identifica como estado vai evitar que o plano seja publicamente divulgado.
As agências de agências de trânsito ferroviário devem submeter o plano à
agência de supervisão, que, se for o caso, deve emitir uma carta formal de aprovação, incluindo a lista de verificação usada para realizar a avaliação (49 CFR §
659.17).
A realização de inspeções é mencionada em muitos dos dispositivos analisados, entre outros:
a) de locomotivas (49 USC § 20702 e 49 CFR § 229.23);
b) dos sistemas de sinalização (49 USC § 21104);
c) de equipamentos, via e instalações para uso do serviço ferroviário interurbano de passageiros (49 USC § 24401); e
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d) de equipamentos, via e instalações para uso do serviço ferroviário de passageiros de alta velocidade (49 USC § 26106).
As inspeções de locomotivas são realizadas a cada 92 dias (49 CFR §
229.23). Devem ser registradas em um formulário próprio, assinado por quem as
realizou e certificadas por seu supervisor. A empresa ferroviária deve manter e fornecer uma lista de defeitos e reparos feitos em cada locomotiva e os procedimentos
de inspeção. Segundo o Título 49 do CFR § 229.25 e § 229.29, devem ser inspecionados: os medidores mecânicos utilizados pelo maquinista para auxiliar no controle
ou travagem do comboio ou locomotiva; os dispositivos elétricos e visuais; as conexões de cabo; o registrador de eventos; e os freios.

4.6.4.6.2 Auditoria
A cada ano, um contador público independente deve auditar as demonstrações financeiras da Amtrak (49 USC § 24315 (2) (d)). A auditoria deve ser realizada
no local em que as demonstrações financeiras normalmente são mantidas e sob as
normas de auditoria geralmente aceitas. Um relatório da auditoria deve ser elaborado, com as mesmas informações definidas para o relatório anual de operações da
entidade, já descritas em item anterior.
Outra auditoria é realizada pela Controladoria Geral (49 USC § 24315 (2) (eg)) sobre as atividades e transações da Amtrak, observando princípios de gestão geralmente aceitos e em local por ela determinado. A Controladoria Geral pode prescrever regulamentos para regerem a auditoria e, se julgar necessário, solicitar a disponibilização de registros e informações a qualquer transportador ferroviário com o
qual Amtrak tem feito um contrato para o transporte ferroviário interurbano de passageiros.
Finalmente, a Controladoria Geral deve apresentar ao Congresso um relatório
sobre cada auditoria realizada – com uma cópia para o Presidente, Secretário e Amtrak –, com comentários e informações sobre as operações financeiras e condições
de Amtrak, acompanhados de recomendações. O relatório também deve especificar
qualquer transação financeira ou empreendimento que considerar ter sido realizado
sem amparo legal.
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4.6.4.7 Indicadores de desempenho e qualidade
De acordo com o Título 49 do USC § 24308 (f)(1), relativo aos serviços sob a
responsabilidade da Amtrak, o desempenho médio do transporte interurbano for inferior a 80 % em dois períodos consecutivos, ou se a qualidade da operação dos serviços de longa distância não cumprir as metas em dois trimestres consecutivos, o
Conselho de Transportes Terrestres pode iniciar uma investigação para determinar
as causas. Para tanto, o Conselho deve obter informações de todas as partes envolvidas, identificar medidas razoáveis e fazer recomendações para as melhorias necessária.

4.6.4.8 Recursos humanos envolvidos com atividades de gestão e controle
4.6.4.8.1 Caracterização
Há exigências quanto aos agentes envolvidos com funções relacionadas com
a segurança, as quais foram abordadas na análise da dimensão de segurança. Outras exigências, relativas especificamente às características dos demais agentes
com atuação na área de gestão e controle dos serviços de transporte ferroviário de
passageiros, não foram encontradas nos normativos analisados.

4.6.4.8.2 Treinamento
Também não foram encontradas, nos normativos analisados, disposições sobre a exigência de treinamento para o pessoal envolvido com a gestão e o controle
dos serviços de transporte de passageiros, exceto para o os agentes da polícia ferroviária e os inspetores de segurança, conforme descrito anteriormente, no item referente à certificação da segurança para a operação dos serviços.

4.6.5 Dimensão econômico-financeira
Desde que iniciou as suas operações, em maio de 1971, a Amtrak é deficitária, tendo recebido anualmente recursos na ordem de US$ 1 bilhão para se manter
em operação. Em 2013, as receitas da Amtrak – oriundas de vendas de passagens
entre outras – cobriu 89% dos seus custos operacionais.
A legislação americana desse período, analisada no presente estudo, permitiu
dotação de subsídios e investimentos para cobrir os prejuízos financeiros do sistema. Por outro lado, criou mecanismos de controle dos investimentos e metodologias
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de alocação de custos, de forma a tornar o sistema transparente e viável economicamente.

4.6.5.1 Custos e investimentos
4.6.5.1.1 Custos
As despesas operacionais indicadas no Balanço do ano fiscal de 2013 da Amtrak, publicado pela auditoria independente Ernst & Young, são classificadas nos seguintes grupos.
a) salários e benefícios;
b) operações dos trens;
c) combustível e energia elétrica;
d) materiais;
e) despesas administrativas;
f) vendas e publicidade;
g) acidentes e reivindicações;
h) depreciação;
i) outros.
O documento “Metodologia para determinar custos diretos e indiretos nas rotas da Amtrak”, elaborado pela Administração Federal de Ferrovias (FRA), constituise num manual de contabilidade detalhado dos custos associados ao transporte ferroviário de passageiros, que detalha e classifica as famílias e subfamílias de custos
operacionais e de capital utilizando o sistema de monitoramento da Amtrak (APT).
A iniciativa de elaboração da metodologia de custos diretos e indiretos permite identificar de forma transparente os custos de cada rota, que são dados fundamentais para analisar e corrigir causas de gastos elevados presentes no sistema.
Essa metodologia pode servir como ponto de partida na apuração dos custos, com
os devidos ajustes, para o cenário brasileiro.

Custos do direito de passagem e compartilhamento
Das 21 mil milhas de ferrovias operadas pela Amtrak, apenas 600 milhas são
de sua propriedade; o restante é de propriedade das transportadoras de carga. A
seção 207 da Lei de Melhoria e Investimento de Ferrovias de Passageiros, de 16 de
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outubro de 2008 (PRIIA134 2008), determinou que a FRA elaborasse métricas para
orientar o relacionamento de negócios com as transportadoras de carga, onde houvesse necessidade de direito de passagem.
A seção 6 da Lei de Revitalização e Reforma Regulatória de Ferrovias, de 5
de fevereiro de 1976, autoriza a Amtrak a adquirir, sob regime de direito de domínio
eminente, qualquer direito de passagem, terra ou outros bens, necessários para a
construção de faixas para prestar o serviço ferroviário de passageiros interurbano.
Tal direito só pode ser exercido se a empresa não puder adquirir esses bens por
contrato ou não chegar a um acordo com o proprietário sobre o valor da indenização
a pagar.
Existem algumas rotas, fora do corredor nordeste (NEC), financiadas por estados que trafegam parcial ou totalmente sob direito de passagem. Essas rotas estão listadas no Apêndice D do documento Metodologia de Custos para a seção 209
da PRIIA 2008. Para esses casos, a Amtrak substitui as despesas de manutenção
dos segmentos por uma taxa de direito de passagem. Essa taxa é consistente com
as taxas de incremento operacional e de manutenção em suas vias, cobradas por
ferrovias visitadas. Os valores de manutenção e de encargos sociais das rotas sob
direito de passagem, não incluídas no Apêndice D do documento Metodologia de
Custos para a seção 209 da PRIIA 2008, terão que ser negociados caso a caso pela
Amtrak.
Não foi encontrada na legislação menção sobre custos de compartilhamento.

Custos operacionais e de manutenção
O documento Metodologia de Custos para a seção 209 da PRIIA 2008 define
detalhadamente como serão divididos os custos operacionais e de manutenção entre a Amtrak e os estados.
Os custos de manutenção são custos operacionais da rota relativos a:
a) manutenção da via da ferrovia visitada;
b) serviços manutenção e turnaround de vagões e locomotivas; e
c) manutenção do terminal e da via.

Custos socioambientais

134

Do título original, em inglês, Passenger Rail Investment and Improvement Act.
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No que se refere à política ambiental, a Amtrak compromete-se a seguir todas
as leis e regulamentos ambientais, adotar práticas de redução dos impactos e promover o uso sustentável dos recursos.
No Relatório de Sustentabilidade de 2014 da Amtrak, estão descritas metas
ambientais e medidas de desempenho com foco em energia elétrica e consumo de
combustível. Essas metas, além de irem ao encontro da sustentabilidade ambiental,
contribuem para a redução dos custos operacionais e a melhoria da eficiência operacional. As metas são estabelecidas por ano fiscal buscando alinhar os objetivos financeiros e operacionais da empresa.
Nota-se que nos balanços financeiros da Amtrak estão reservados créditos
destinados a cobrir custos ambientais. As metas ambientais da empresa são definidas por ano fiscal, fixando, em relação ao ano fiscal anterior, reduções de consumo
de eletricidade, diesel e emissão de gases de efeito estufa.
A política de definir e acompanhar o cumprimento de metas ambientais é uma
boa prática, pois além de demonstrar a preocupação da empresa com o tema, possibilita realizar uma constante avaliação dos indicadores.

Seguros
O capitulo 281, do Título 49 do USC dispõe que, quando comprovada a responsabilidade do sistema ferroviário de passageiros, esse deverá indenizar as vítimas nos casos de morte, lesão corporal de um passageiro e/ou dano à propriedade
de um passageiro. A responsabilização estende-se aos casos de utilização, conexão
ou utilização de instalações de propriedade, arrendada ou mantidos por qualquer autoridade ferroviária.
No que concerne à cobertura do seguro, o limite total do pagamento a todas
as vítimas de um único acidente ou incidente é de 200 milhões de dólares (49 USC
281(c)). A Amtrak deve manter um seguro de responsabilidade de, no máximo, 200
milhões de dólares por acidente ou incidente (49 USC 281(d)).
Na operação, sob regime de direito de passagem, em vias de propriedade de
ferrovias de carga, a Amtrak indeniza essas ferrovias por incidentes ou acidentes
causados por suas operações. As indenizações abrangem danos pessoais e de propriedade causados por seus funcionários, passageiros ou terceiros na passagem de
seus trens.
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A Amtrak também possui apólices de seguros contra eventos catastróficos.
A existência dos limites de indenização possibilitam à empresa ter um mínimo
de previsibilidade e poderia ser uma prática adotada no âmbito do Brasil.

Responsáveis pelos custos
A PRIIA 2008 determina a responsabilidade pela operação e pelos custos da
rede de passageiros ferroviários da seguinte forma:
a) responsabilidade da Amtrak para o corredor nordeste entre Boston, Massachussets e Washington, Distrito de Columbia;
b) responsabilidade da Amtrak para os corredores de alta velocidade, definidos pela Secretaria de Transportes;
c) responsabilidade da Amtrak para os corredores de mais de 750 milhas
(1.207 km);
d) responsabilidade da Amtrak para os corredores de menos de 750 milhas,
que não firmaram acordo operacional com os estados ou transportadores
individuais;
e) responsabilidade sobre custos operacionais e de capital para os estados
ou transportadores individuais que firmarem acordo operacional com a
Amtrak nos corredores de curta distância, abaixo de 750 milhas. No caso
das linhas passarem em mais de um estado, os custos serão rateados
proporcionalmente de acordo com a participação do trecho da rota passando em seu território. Para o cálculo da alocação dos custos entre os
estados foi elaborado o documento “Metodologia de Custos para a seção
209 da PRIIA 2008”, que descreve como repartir os custos operacionais e
de capital entre os estados e a Amtrak. Essa metodologia é aplicada por
meio do sistema Amtrak Performance Tracking (APT). O APT está conectado aos sistemas financeiros e operacionais da Amtrak e fornece os dados necessários para calcular a alocação dos custos de serviço das rotas
aos estados.
O Apêndice A da documentação da APT divide as rotas financiadas pelos estados em 3 classes operacionais:
a) rotas passando apenas em um estado – são rotas que não cruzam estados e não passam pelo NEC, entre Boston e Washington D.C.;
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b) rotas que passam em vários estados, sem passar pelo NEC – os estados
devem aplicar um método para repartir corretamente entre eles os custos
e as receitas da rota; o cálculo desses custos entre os estados deve ser
feito com o sistema APT;
c) rotas de trens que passam pelo NEC e por um estado – os custos de rotas comuns a ambos os tramos são rateados levando em conta se os custos aconteceram no tramo do estado e no tramo do NEC;
d) rotas de trens que passam pelo NEC e por mais de um estado – os estados deverão criar um método de acordo mútuo para repartir os custos.
A classificação das rotas pela PRIIA 2008, segundo extensão e localização
geográfica, é um bom método para determinar indicadores que impactam os desempenhos operacionais e econômicos das mesmas. A administração do sistema tornase mais transparente se for baseada na contabilidade de custos e receitas em contas detalhadas por categoria de rota.

4.6.5.1.2 Investimentos
Desde sua criação, a Amtrak recebeu do governo americano uma série de dotações orçamentárias para investimentos na modernização e expansão de sua infraestrutura e material rodante. Nesse período, os aportes foram autorizados sob a
forma de atos por meio de leis federais votadas pelo Congresso americano, para o
Departamento de Transportes dos Estados Unidos (US DOT ou DOT) repassar para
a Amtrak. Nesse período as dotações exigiram da Amtrak, projetos, cronogramas,
ações de controle e relatórios de produção cada vez mais detalhados. A seguir são
apresentados os tópicos relativos a investimentos das legislações.
A seção 601 da Lei de Serviço Ferroviário de Passageiros, de 30 de outubro
de 1970, concedeu subvenções federais para a corporação, no valor de 40 milhões
de dólares, com objetivos de organizar e operacionalizar a corporação, melhorar os
sistemas de reservas e publicidade, desenvolver novos serviços ferroviários de passageiros, melhorar o material rodante e criar instalações fixas, essenciais para o
transporte de passageiros nas linhas e rotas do sistema. A Lei de Melhoria da Amtrak, de 3 de novembro de 1973, elevou para cerca de 334 milhões de dólares as dotações para os anos fiscais subseqüentes.
A seção 101 da Lei de Revitalização e Reforma Regulatória de Ferrovia/1976,
dispôs sobre uma série de medidas com objetivo de fornecer os meios para reabilitar
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e manter as instalações físicas, melhorar as operações e estrutura, restaurar a estabilidade financeira do sistema ferroviário dos EUA, promover a revitalização de tal
sistema ferroviário, com mecanismos de financiamento que assegurassem a reabilitação e melhoria das instalações e equipamentos, implementação do plano de sistema final e a implementação do projeto do NEC.
A seção 301 da Lei de Reforma e Responsabilização da Amtrak/1997 autorizou, um total de 5 bilhões e 163 milhões de dólares para serem utilizados até 2002
em dispêndios de capital.
A PRIIA 2008 autorizou, para os anos fiscais 2009-2013, a dotar o DOT de
recursos destinados à Amtrak para cobrir custos operacionais, investimentos de capital, incluindo os esforços de recuperação do Corredor Nordeste e pagamentos de
dívidas de longo prazo de arrendamento de capital da Amtrak (PRIIA 2008, §§ 101 e
102). Essa mesma Lei também criou três programas de assistência de capital:
a) Programa de Assistência de Capital para Corredores de Serviço Ferroviário Intermunicipal de Passageiros (PRIIA, 2008 § 301) – o programa autoriza subvenções de instalações, infraestrutura e equipamentos necessários
para melhoria do sistema ferroviário intermunicipal de passageiros;
b) Programa de Desenvolvimento do Corredor de Alta Velocidade – o § 501
da PRIIA 2008 autoriza fundos para o DOT implementar o programa em 10
corredores com velocidade mínima de 110 milhas/h (cerca de 180 km/h);
c) Programa de Alívio de Congestionamentos (PRIIA 2008, § 302) que autoriza fundos para o Departamento de Transportes dotar a Amtrak com recursos para financiar facilidades, infraestrutura e equipamentos em projetos
alta prioridade para reduzir congestionamentos e aumentar a capacidade
de transporte de passageiros nas ferrovias intermunicipais.
A Lei de Melhoria da Segurança Ferroviária/2008, também fornece uma série
de subsídios para implementar tecnologias de segurança do sistema ferroviário, como na seção 205, relativa, entre outros, a sistemas de controle e inspeção, alarmes
e freios; a seção 418 da mesma Lei disponibiliza subsídios para melhoria da infraestrutura ferroviária.
A Lei de Melhoria e Investimento de Ferrovias de Passageiros, de 4 de março
de 2015 (PRIIA 2015), aloca, para o período 2016-2019, as dotações das autorizações no fundo de melhoria do NEC (1.881.000 dólares) e na conta rede Nacional
(3.929.000.000 de dólares). Também aloca 1.200.000 de dólares para investimentos
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em infraestrutura no mesmo. Apesar de reduzir o montante de investimentos em
40%, a política de Investimentos do PRIIA 2015 segue o modelo privado de negócios buscando investir onde existe maior potencial de sucesso.

4.6.5.2 Receitas e remuneração do capital
4.6.5.2.1 Receitas operacionais
No Balanço Consolidado da Amtrak de 2013, as tarifas contribuem com cerca
de 80% das receitas relacionadas aos passageiros e 56% dos custos totais do sistema. O déficit das contas é coberto por subsídios autorizados pelo DOT. O 49 USC
§ 24101 versa sobre o objetivo minimizar a necessidade de subsídios da Amtrak, apresentando a opção de aumentar o valor das tarifas.

4.6.5.2.2 Receitas alternativas
As estações ferroviárias estão muitas vezes bem localizadas e podem se tornar pontos de concentração de projetos residenciais e comerciais. A Amtrak possui
muitas dessas estações, mas não tem dado importância ao seu valor. A seção 208
da PRRIA 2015, que está em tramitação no Congresso Americano, exige que a Amtrak estude o potencial comercial de suas estações e, em seguida, procure parceiros
do setor privado para comercializar esses terminais, gerando receitas para apoiar as
operações de trens de passageiros.
A Amtrak detém a maioria do NEC, que passa através de algumas das áreas
mais densamente povoadas do país. A empresa também controla várias outras linhas ferroviárias em todo o território americano. A exploração comercial das faixas
de domínio das ferrovias e uma política de incentivo a parcerias com o setor privado
são ações que podem gerar receitas adicionais para o setor ferroviário, reduzindo a
necessidade de subvenções federais. A seção 207 da PRIIA 2015, que está em tramitação no Congresso Americano, exigirá que a Amtrak faça licitações para o setor
privado explorar comercialmente essa terra valiosa, proporcionando benefícios para
ambas as partes.
Verifica-se o esforço da legislação em criar dispositivos de controle e buscar
novas oportunidades de negócios para reduzir a necessidade de subsídios na operação do transporte ferroviário de passageiros.
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4.6.5.2.3 Receitas acessórias
São receitas geradas em decorrência da existência da receita operacional,
sendo que um serviço adicional é prestado concomitantemente ao serviço de transporte. São exemplos destas receitas a venda de seguros, transporte de bagagem
excedente ao peso permitido, refeições e outras mercadorias.
A PRIIA 2015 altera o capítulo 243 do Título 49 do USC, adicionando o §
24321 relativo à reforma de serviços de alimentação e bebidas. O parágrafo estabelece que a Amtrak apresente um plano para eliminar, no prazo de cinco anos, os prejuízos associados aos serviços de alimentação e bebidas a bordo dos trens. O plano
deverá considerar medidas de otimização de tabelas de horários, logísticas a bordo,
desenvolvimento de produtos e eficiência na cadeia de mantimentos, treinamento,
gratificações, contabilidade, avanços tecnológicos e alocação de receitas de venda
de bilhetes. O dispositivo da lei determina que após cinco anos será proibida a aplicação de qualquer fundo federal para cobrir perdas operacionais associadas com os
serviços de alimentação e bebida a bordo dos trens operados pela Amtrak.

4.6.5.2.4 Subsídios
Subsídios são os valores que o ente público aporta para cobrir a diferença entre a tarifa cobrada dos usuários e os custos efetivamente realizados no transporte.
Desde a sua criação, a Amtrak tem um histórico de perdas operacionais recorrentes
e a operação e manutenção da infraestrutura são dependentes de subsídios do Governo Federal. Esses subsídios são normalmente disponibilizados em dotações anuais. Nos últimos anos, os fundos foram repassados para a Amtrak por meio da FRA,
em conformidade com os acordos de subvenção dos fundos operacionais e de capital. Para continuar operando da forma atual, a Amtrak depende fortemente dos subsídios do Governo Federal.
As legislações recentes buscam reduzir o montante de subsídios destinados
à Amtrak. A PRIIA 2008 incluiu várias disposições para tentar reduzir os custos operacionais dos serviços, mas nenhuma ação sobre essas disposições foram tomadas
pela Administração.
A PRIIA 2015, que está em tramitação no Congresso Americano, determina
requisitos para a Amtrak receber subsídios federais. A empresa deverá solicitar que
uma empresa independente faça uma avaliação de suas rotas e desenvolver metodologias de melhoria dos serviços e redução de custos. Além disso, a nova legislaANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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ção buscará incentivar a operação dos serviços por transportadores privados, criando um ambiente competitivo e reduzindo a necessidade de subsídios federais.
O Título II da PRRIA 2015 relativo à reforma da Amtrak, adiciona ao capítulo
243 do Título 40 do USC os seguintes parágrafos relacionados a subsídios:
a) § 24317 – determina que a Amtrak estabeleça e mantenha controles internos para possibilitar a alocação correta dos custos e receitas nas contas
do Corredor Nordeste e da Rede Nacional. Esses controles deverão garantir alocações proporcionais de custos fixos e custos comuns. Os controles internos objetivam melhorar a eficiência da empresa por meio da eliminação de processos “caixa preta” existentes, tornando transparentes os diferentes tipos de custos alocados nas duas contas;
b) § 24318 – determina que as solicitações de subsídios sejam acompanhadas de análises financeiras detalhadas, diferenciadas por tipo de corredor,
de avaliação da estabilidade financeira da Amtrak e de cronogramas de
execução dos trabalhos.
Verifica-se o esforço dos legisladores em aperfeiçoar os mecanismos de controle e viabilizar medidas que permitam a redução da necessidade de subsídios para
cobrir déficits operacionais do sistema.

4.6.5.2.5 Incentivos fiscais
Segundo o 49 USC § 24301, em atividade relacionada ao transporte ferroviário de passageiros, a Amtrak não está obrigada a pagar impostos de aquisição ou
melhoria de bens imóveis, equipamentos, instalações ou estruturas materiais ou direito de passagem. Na venda de bilhetes ou transporte de correio, a Amtrak, suas
subsidiárias e seus passageiros, estão isentos de imposto, taxa, ou encargo, cobrados pelos estados ou autoridades locais.

4.6.5.2.6 Remuneração dos fatores de produção
Segundo o Balanço do ano fiscal de 2013, 80% dos custos operacionais da
Amtrak foram pagos pelas receitas provenientes do transporte de passageiros (tarifas e receitas acessórias). O restante foi subsidiado pelo governo federal.
Os custos de capital são normalmente financiados pelos fundos existentes
que repassam dotações aprovadas por legislações federais.
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4.6.5.2.7 Destinação dos recursos arrecadados de penalidades pecuniárias
Segundo a Lei de Melhoria da Segurança Ferroviária, de 16 de outubro de
2008, que altera o 49 USC § 21301, as penalidades civis coletadas de infrações de
segurança relativas a acidentes e incidentes devem ser depositadas no Tesouro
Americano. O valor mínimo da penalidade é de 500 dólares e o valor máximo é de
25.000 dólares. No entanto, o montante da penalidade pode ultrapassar a 100.000
dólares quando a violação for causada por negligência ou de forma repetida, com
risco de morte ou lesão de indivíduos.
A PRIIA 2008 também determina que a Amtrak, juntamente como a FRA e a
Comissão de Transporte Terrestre (SBT), estabeleçam métricas e padrões de eficiência e qualidade do serviço para as viagens ferroviárias intermunicipais de passageiros (PRIIA 2008, § 207). A STB deve fiscalizar o cumprimento dos padrões de
qualidade por parte dos operadores ferroviários de transporte de passageiros sob jurisdição da Amtrak (PRIIA 2008, § 213). Os operadores ferroviários que não prestarem os serviços de acordo com os padrões de qualidade exigidos serão multados. O
valor da multa poderá ser aplicado pela Amtrak para cumprir os padrões mínimos exigidos (PRIIA 2008, § 222).

4.6.5.3 Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
4.6.5.3.1 Cálculo tarifário e precificação
Apesar de não apresentar uma metodologia definida para o cálculo das tarifas, a seção 2012 da Lei de Revitalização e Reforma Regulatória de Ferrovia/1976
fixa limites para o cálculo, dispondo que:
a) as tarifas de qualquer serviço prestado no transporte de pessoas ou bens
por qualquer transportador ferroviário devem ser justas e razoáveis;
b) não devem ser considerados no cálculo do custo variável quaisquer despesas que não variam diretamente com o nível de serviço prestado; e
c) o fato do transportador ter o domínio do mercado não é justificativa para a
cobrança de tarifas excedendo valores justos e razoáveis.
Segundo análise do site the Altiplaner, apesar da Amtrak objetivar obter a
maior receita possível das tarifas, sua estrutura tarifária não segue uma metodologia
de cálculo padronizada. As tarifas são determinadas por um misto de fatores políticos, mercadológicos e de condições de capacidade de oferta das linhas. Por exemANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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plo, as tarifas de Amtrak entre Chicago e Minneapolis são quase o dobro das tarifas
aéreas porque a Amtrak tem apenas um trem nessa rota, que segue para Seattle, e
a Amtrak não quer que passageiros Chicago-Minneapolis ocupem lugares que poderiam ser vendidos para passageiros do trecho Chicago-Seattle. Se rotas de Amtrak fossem determinadas apenas por parâmetros mercadológicos teria a mesma receita líquida por milha de passageiros e a mesma taxa de ocupação para todos os
trens. Em vez disso, as receitas líquidas e as taxas de ocupação variam bastante ente si.

4.6.5.3.2 Gratuidade e descontos
Segundo a página do site oficial da Amtrak:
a) crianças abaixo de 2 anos, acompanhadas de um adulto viajam gratuitamente;
b) crianças entre 2 e 12 anos têm 50% de desconto;
c) idosos a partir de 62 anos têm 15% de desconto;
d) militares e familiares (cônjuge e dependentes) têm 10% de desconto;
e) membros da Associação Americana de Automóveis (AAA) e da Associação Nacional de Passageiros Ferroviários (NARP) e seus familiares (cônjuge e dependentes) têm 10% de desconto;
f) estudantes com idade entre 17 e 25 anos identificados com carteira têm
10% de desconto;
g) veteranos e seus familiares (cônjuge e dependentes) com cartão de vantagens têm 15% de desconto.
Geralmente os descontos são sobre o valor mais barato das passagens do
trecho e não são cumulativos.

4.6.5.4 Benefícios e prejuízos socioeconômicos
4.6.5.4.1 Mensuração dos benefícios e prejuízos socioeconômicos
A Amtrak está sujeita a leis ambientais federais e estaduais extensas e complexas. A política da Amtrak é de determinar as responsabilidades e calcular o custo
de remediação (ou recuperação) ambiental de sítios e imóveis existentes de propriedade da empresa Os custos são ajustados periodicamente com base em estimativas
relacionadas a despesas efetivamente realizadas pela Amtrak na remediação desses locais. Os valores dessas despesas estão apresentados no item "Reserva Am1306
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biental" do Balanço Consolidado. Nas instâncias onde a Amtrak recebeu uma aquisição de obrigações de terceiros, os valores são registrados como créditos contra
despesas de capital e, portanto, não são vistos como recebíveis. Dada a variedade
de fatores causadores de problemas ambientais é difícil determinar a responsabilidade final para a recuperação ambiental.
O Balanço consolidado também contabiliza o valor de benefícios para empregados aposentados. O plano de aposentadoria qualificada da Amtrak cobre empregados não sindicalizados e empregados sindicalizados que já ocuparam cargos não
sindicalizados. A empresa fornece aos aposentados qualificados benefícios médicos
e seguro de vida. Os funcionários sindicalizados são cobertos por uma política separada financiada. Os trabalhadores assalariados podem tornar-se elegíveis para benefícios médicos se cumprirem o requisito de serviço e atingirem a idade de 55 anos.

4.6.5.5 Balanço social e compensações
O Balanço Social é um mecanismo utilizado pelas empresas para divulgar
suas intenções e compromissos, com informações qualitativas e quantitativas. O Balanço é um instrumento que visa a dar transparência às ações da empresa no exercício da responsabilidade social corporativa (RSC),
A Amtrak também publica documentos descrevendo sua missão, seus objetivos e seus planos futuros. É o caso do Relatório de Sustentabilidade de 2014, que
descreve os benefícios sociais e econômicos do sistema ferroviário de passageiros e
apresenta os conceitos e os da empresa relativos à governança, à ética e integridade, e à política de recursos humanos. O mesmo relatório descreve as políticas de
segurança de passageiros e empregados, da qualidade dos serviços, dos aspectos
financeiros, de planejamento e ambientais (energia, emissão de gases de efeito estufa, mudanças climáticas, resíduos, reciclagem), sociais (programas de recursos
humanos, segurança, acessibilidade e conectividade).
A empresa também publicou o Plano Estratégico para o período 2014-2018,
onde são apresentados, entre outros, os temas e objetivos estratégicos da corporação, o portfólio de negócios e a estratégia de governança.
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4.6.6 Dimensão operacional e tecnológica
Este tópico cuida da exposição da legislação federal americana pertinente ao
transporte ferroviário de passageiros, sob o enfoque operacional e tecnológico. Para
melhor entendimento e identificação de boas práticas internacionais, com vista à sua
eventual adoção futura na legislação brasileira, foram considerados quatro subitens
que tratam de:
a) material rodante;
b) instalações fixas;
c) pessoal;
d) serviços de apoio à operação.
Enfim, a proposição deste item, com a exposição da legislação federal americana atinente ao transporte ferroviário de passageiro, sob o enfoque tecnológico operacional, visa a cumprir uma etapa intermediária com vista a um dos objetivos finais do trabalho, qual seja, expor e determinar boas praticas na legislação estrangeira, no caso, americana, passíveis de serem adequadas e inseridas no sistema brasileiro no que diz respeito à tecnologia e operação ferroviária.

4.6.6.1 Material rodante
A Parte 238 do Titulo 49 do Código de Regulamentações Federais (49 CFR
Part. 238) estabelece requisitos tecnológicos mínimos de segurança a serem adotados para os veículos de transporte de passageiros que circulam em bitola padrão no
Sistema Geral de Transporte Ferroviário, com vista à prevenção (ou mitigação de
consequências, na medida do possível) de colisões, descarrilamentos ou outras ocorrências que possam ferir ou levar a óbito qualquer pessoa. As empresas ferroviárias podem adotar parâmetros adicionais ou mais restritos, desde que não inconsistentes com o Código.

4.6.6.1.1 Carros de passageiros
Tecnologia e características físicas
A 49 CFR Part. 238 subparte B determina especificações em carros de passageiro visando à segurança em casos de emergência e de resgate em acidentes,
com relação a: portas (§ 238.112), janelas (§ 238.113 e 114), luzes (§ 238.115), comunicação (§ 238.121), acessos pelo teto (§ 238.123) e sinalização (§ 238.127).
1308
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A 49 CFR Part. 238 subparte C traz requisitos específicos para veículos (carros e locomotivas) que operam em trens com velocidade inferior a de 200 km/h,
classificados como “Tier I passenger equipment”. Referem-se a elementos estruturais (§ 238.201 a 223), sistemas elétricos (§ 238.127), sistemas de suspensão (§
238.227), soldas (§ 238.229 e 230), sistemas de frenagem (§ 238.231), assentos e
porta bagagem (§ 238.233), monitoração automática e “homem morto” (§ 238.237).
As subpartes D e F trazem requisitos referentes a trabalhos de inspeção, testes e manutenção para equipamentos operando em trens com velocidade, respectivamente, até 200 km/h e entre 200 km/h e 240 km/h. Já a subparte E determina requisitos específicos para veículos em trens com velocidade entre 200 km/h e 240
km/h, classificados como “Tier II passenger equipment”.
O 49 CFR § 223 traz requisitos mínimos para materiais feitos de vidro, esses
requisitos não são aplicados em trens históricos.
O 49 CFR § 238.15 estabelece as condições nas quais é possível a movimentação de veículos que apresentam defeitos no sistema de frenagem sem que
haja imputação das penalidades civis prevista na Parte. Já o 49 CFR § 238.17 estabelece as condições nas quais é possível a movimentação de veículos que apresentam outros defeitos.
A subparte B estabelece requisitos gerais de segurança para trens e veículos
de passageiros, incluindo parâmetros e condicionantes para:
a) equipamentos e sistemas contra incêndios a serem utilizados pelos trens e
veículos para transporte de passageiros. Inclui especificações e requisitos
para materiais empregados, certificações a serem exigidas e procedimentos para inspeção, teste e manutenção (§ 238.103);
b) hardware e software utilizados para controlar ou monitorar funções de segurança (§ 238.105);
c) planos de inspeção, teste e manutenção (§ 238.109).

4.6.6.1.2 Locomotivas
Tecnologia e características físicas
A 49 CFR Part. 229 trata sobre os padrões de segurança e tecnologia das locomotivas, sendo especificados detalhes sobre:
a) dispositivos de controle e controle remoto (229.13 a 229.15);
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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b) sistema de freios (229.46 a 229.59);
c) sistema de engate (229.61);
d) sistema de suspensão (229.63 a 229.75);
e) sistema elétrico (229.77 a 229.91);
f) equipamento de combustão interna (229.93 a 229.101);
g) gerador de vapor (229.103 a 229.114);
h) cabine e equipamentos de cabine (229.115 a 229.141);
i) projeto de absorção de energia de colisão (subparte D);
j) dispositivos eletrônicos (subparte E).
Conforme 49 CFR § 229.9, as locomotivas que não estiverem em conformidade com as especificações da parte 229 podem somente ser operadas após a determinação:
a) da segurança da locomotiva,
b) da velocidade máxima e outras restrições necessárias.
O maquinista encarregado da operação da locomotiva deve notificar por escrito e informar todos os membros da tripulação e da cabine a velocidade máxima e as
restrições de operação. Uma etiqueta com as seguintes informações deve ser fixada
no painel de controle da locomotiva:
a) o número locomotiva;
b) o nome do inspetor;
c) a localização inspeção e data;
d) a natureza de cada defeito;
e) as restrições à circulação, se houver; e
f) o destino.
A subparte B do 49 CFR § 229 detalha as inspeções e testes nas locomotivas. O 49 CFR § 229.21 trata sobre inspeções diárias. Toda locomotiva em uso deve
ser inspecionada pelo menos uma vez por dia. Um relatório escrito da inspeção deve
ser confeccionado. Esse relatório deve conter:
a) o operador;
b) identificação da locomotiva;
c) o local, data e hora da inspeção;
d) uma descrição das condições; e
e) a assinatura do funcionário que fez a inspeção.
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Todas as condições que constituem o não cumprimento de qualquer exigência da parte 229 deve ser reparada antes de a locomotiva ser utilizada. Um relatório
deve ser feito indicando a natureza dos reparos que foram feitos. O relatório deve
ser apresentado e mantido por pelo menos 92 dias no escritório da transportadora
no pátio em que a locomotiva fica. Um registro deve ser mantido em cada locomotiva
mostrando o local, data e hora da inspeção anterior.
As inspeções periódicas (49 CFR § 229.23) devem ser feitas a cada 92 dias.
Nessa inspeção a locomotiva deve ser posicionado de modo que um técnico possa
inspecionar com segurança toda a parte debaixo da locomotiva. Também as novas
locomotivas devem receber uma inspeção inicial antes de ser colocada em operação. A inspeções periódicas devem ser registradas em um formulário que deve ser
assinado pelo funcionário que realizou a inspeção e certificado por seu supervisor. A
empresa ferroviária deve manter e fornecer uma lista de defeitos e reparos feitos em
cada locomotiva e os procedimentos necessários para realizar a inspeção. Devem
ser inspecionados, conforme o 49 CFR § 229.25:
a) todos os medidores mecânicos utilizados pelo maquinista para auxiliar no
controle ou travagem do comboio ou locomotiva;
b) todos dispositivos elétricos e visuais;
c) todas as conexões de cabo devem ser cuidadosamente limpos, inspecionados e testados;
d) registrador de eventos; e
e) freios (49 CFR § 229.29).

Comunicação
A 49 CFR Part. 220 prescreve requisitos mínimos para comunicações sem fio
na operação ferroviária. As ferrovias podem adotar requisitos adicionais mais restritos, sempre respeitando os critérios e limites do Código.
Segundo o 49 CFR § 220.9, todo trem de passageiros deve ser equipado com
um rádio de trabalho na locomotiva controladora e possuir capacidade redundante
de comunicação sem fios, ou seja, um rádio de trabalho (ou outro meio de comunicação sem fio) em outra locomotiva.
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4.6.6.1.3 Outros veículos
Comunicação
De acordo com 49 CFR § 220.11, equipamentos de manutenção de via, sem
locomotiva, devem possuir rádio de trabalho pelo menos para cada uma das peças
múltiplas de equipamentos de manutenção de via, viajando juntas sob o mesmo comando de movimento. Os operadores de cada peça adicional terão rádios de comunicação local de curta distância.

4.6.6.2 Instalações fixas
4.6.6.2.1 Vias
Nos Estados Unidos (49 CFR 1201, subparte A, Instruções gerais) Canadá e
México, as empresas ferroviárias são divididas em três classes de acordo com sua
Receita Operacional Bruta Anual (Annual Gross Revenue). A Classe I possui o maior
limite, seguida da Classe II e III. Nos Estados Unidos, esta divisão implica no enquadramento em legislações diversas com reflexos em custos administrativos e legais.
Desde 1996, os limites são estabelecidos pelo STB (Surface Transportation Board)
com reajuste inflacionário. Assim, enquadram-se na Classe I, empresas com receita
superior a 250 milhões de dólares ou mais, corrigido (desde 1991) por um índice inflacionário específico para o setor; na Classe II, empresas entre 20 e 250 e na Classe III, empresas com menos de 20. A Amtrak, que atua nos Estados Unidos e no
Canadá, é uma empresa Classe I.
Esta introdução é devida, pois evita confundir classes de ferrovia (vista acima)
com classes de via que serão expostas adiante. São classificações, muitas vezes,
com objetivos distintos.

Tecnologia e características físicas
A 49 CFR Part. 213 estabelece requisitos mínimos de segurança a serem adotados em vias de qualquer bitola do Sistema Geral de Transporte Ferroviário. Os
limites exigidos aplicam-se a condições especificas e isoladas da via, sendo, porém,
possível que uma combinação de condições dentro dos limites aceitáveis estabelecidos, requeira ações corretivas para manter a via em condições seguras. As empresas ferroviárias podem adotar parâmetros adicionais ou mais restritos, desde que
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não inconsistentes com o Código.
Para efeito de aplicabilidade do Código, os trechos de via das ferrovias são
nomeadas, por suas gestoras, em nove classes de acordo com a velocidade máxima
admissível no trecho, detalhadas para trens de carga e de passageiros. Uma vez
classificados os trechos das ferrovias, ficam, definidos os limites paramétricos estabelecidos no Código e, também, o tipo e periodicidade de inspeção pela FRA (Federal Railroad Administration). Portanto, a 49 CFR Part. 213, define as condições que
exige das vias por classes. Além disso, é possível que um trecho da via seja indicado pela sua gestora como “excetuado” (excepted track), desde que cumpra determinadas condições específicas.
No 49 CFR § 213.9 são definidas cinco classes de vias, conforme a velocidade máxima admissível. O Quadro 3.2 apresenta a classificação.

Quadro 3. 2 – Classes de via
Classes de via
Velocidade máxima admissível
Classes de via

Carga

Passageiro

mi/h

km/h

mi/h

km/h

excetuada

10

16

n/a

n/a

1

10

16

15

24

2

25

40

30

48

3

40

64

60

97

4

60

97

80

129

5

80

129

90

145

Fonte: 49 CFR § 213.7.

Se um trecho de via não atende a todas as exigências da classe, ele é reclassificado para a próxima classe mais baixa, cujos parâmetros são satisfeitos. Se o
trecho não cumprir sequer os requisitos para a Classe 1, as operações podem continuar nas velocidades da Classe 1 por um período de até 30 dias sem colocar a pista
em conformidade, se autorizada por uma pessoa designada conforme disposto no §
213.7 que tenha avaliado que as operações podem continuar com segurança, sujeito
a quaisquer condições limitantes especificadas pela tal pessoa (Parte 213, seção
213.9).
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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As vias com velocidades superiores a 130 km/h, para trens de carga, e 145
km/h, para trens de passageiros, são classificadas na subparte G da Parte 213 que
contem parâmetros diferenciados para essas vias. O Quadro 3.3 apresenta a classificação.

Quadro 3. 3 – Classes de via
Classes de via
Velocidade máxima admissível
Classes de via

Carga
mi/h

Passageiro
km/h

6
7
8

Sob condições especiais podem circular
com os limites dos
trens de passageiro

9

mi/h

km/h

110

177

125

201

160

257

220

354

Fonte: 49 CFR § 213.307.

As subpartes B, C e D da Parte 213 (49 CFR §§ 213.31, 33 e 37) tratam das
especificações de via para, respectivamente, leito, geometria e estrutura, para as
cinco primeiras classes, ou seja, para vias com velocidade máxima admissível até
130 km/h, no caso de cargas, e 145 km/h, no caso de passageiros.
No que concerne ao leito (e áreas adjacente) da via, são estabelecidas as seguintes recomendações quanto a:
a) drenagem – os drenos e construções para despejo de água devem ser
mantidos livres de obstrução de modo a permitir o fluxo esperado para a
região de cobertura (49 CFR § 213.33);
b) vegetação – deve ser controlada de forma que não seja passível de incêndios; obstrua a visibilidade de placas e sinais; interfira nos trabalhos de via; impeça o funcionamento de sinais e linhas de comunicação ou a inspeção visual da movimentação de trens (49 CFR § 213.37).
A subparte C prescreve requisitos de geometria, quais sejam:
a) bitola (49 CFR § 213.51)
b) alinhamento (49 CFR § 213.55)
c) superelevação e restrições de velocidade (49 CFR § 213.57 a 63)

1314

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

Requisitos para a estrutura da via encontram-se na subparte D e referem-se
a:
a) lastro da via (49 CFR § 213.103)
b) talas de junção (49 CFR § 213.109)
c) uso de Sistema de Medição de Bitola (49 CFR § 213.110)
d) defeitos de trilho na via – fraturas, fissuras, patinagem, quebra (49 CFR §
213.113)
e) placas (49 CFR § 213.123)
f) chaves (49 CFR § 213.135)
g) jacarés (49 CFR § 213.137)
h) junção (49 CFR § 213.115 e 213.121))
i) soldas continuas (49 CFR § 213.119)
A subparte G (49 CFR §§ 213.301 a 369) trata das definições e requisitos
(cuidados e limitações) para as vias nas quais circularão os trens de classe 6 a 9,
quais sejam, com velocidades superiores a 130 km/h (cargas) e 145 km/h (passageiros). Basicamente os mesmos itens anteriormente mencionados são tratados, porém
com maiores restrições e especificidades próprias.

Inspeções e testes
A inspeção e manutenção da via deve ser realizada pela Ferrovia que nomeia, para tanto, pessoas qualificadas, conforme prescreve o 49 CFR § 213.7. Assim,
devem possuir e demonstrar, ao menos, um ano de experiência em supervisão ou
inspeção de via, conhecimentos da regulação aplicável e ações corretivas, autorização escrita para indicar e implementar medidas corretivas e outras.
A subparte F, 49 CFR §§ 213.231 a 213.241, prescreve requisitos para a frequência e os procedimentos de inspeção de vias classe 1 a 5, e excetuadas, quais
sejam, aquelas com velocidade máxima admissível de 130 km/h para cargas e 145
km/h para passageiros.
Os requisitos são separados por tipo de inspeção, da seguinte forma:
a) inspeção de trilhos (49 CFR § 213.233 e 234)
- Visual (a pé ou em veículo) (Quadro 3.4)
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Quadro 3. 4 – Inspeção visual
Inspeção visual
Classe de
via

Tipo de via

Frequência

Intervalo entre inspeções
Pelo menos 3 dias ou,

1x semana
Excetuada,
1, 2, 3

antes do uso, se a via é usada menos de 1x semana

principal e
adjacência

pelo menos 1 dia, com passagem de trens de passageiros
ou,

2x semana

mais de 10 milhões TB no ano anterior
Excetuada,
1, 2, 3

secundária
(não principal) e adjacência

1x mês

4, 5

todas

2x semana

20 dias

1

dia

- Automatizada (suplementar à visual)
Para vias com dormentação em concreto, de classe 3 ,4 e 5 (Quadro 3.5).

Quadro 3. 5 – Inspeção automatizada
Automatizada
Classe de via

Tipo de via

Frequência

Intervalo entre
inspeções

3 com passageiros, 4 e
5

TB anual> 40 milhões

2x ano

160 dias

TB anual >= 40 milhões

1x ano

principal com serviço
exclusivo de passageiro

1x ano

3, 4, 5

Inspeção a pé ou automatizada

a) Inspeção de chaves, PN, AMV (49 CFR § 213.235)
Cada dispositivo deve ser inspecionado, a pé, mensalmente;
Para classes 3, 4 e 5, chaves posicionadas por mecanismo operacional devem ser inspecionadas a cada 3 meses com verificação em todas as suas posições.
Vias utilizadas menos de uma vez por mês devem ter todos os dispositivos
inspecionados localmente antes de uso.
b) Inspeção de controle de via (49 CFR § 213.237)
Vias classe 3 com passageiros, 4 e 5, devem ser inspecionadas com carro de
controle a cada 40 milhões de Tonelada Bruta (TB) ou anualmente, o que for menor.
Para vias de classe 3 sem operação com passageiros, a TB reduz-se a 30.
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c) Inspeções especiais (49 CFR § 213.239)
Em casos de incêndio, inundação, tempestades severas ou outras ocorrências que possam ter danificado a superestrutura da via, deve haver inspeção antes
do reinício do serviço de transporte.

4.6.6.2.2 Centro de Controle Operacional
A 49 CFR Part. 241 determina que o controle de circulação de trens nas vias
localizadas nos Estados Unidos seja realizado dentro do território nacional.

4.6.6.3 Pessoal
4.6.6.3.1 Comunicação entre pessoas da operação
A 49 CFR Part. 220 prescreve requisitos mínimos para comunicações sem fio
na operação ferroviária, bem como estabelece proibições, restrições e requisitos para o uso de telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos. As Ferrovias podem
adotar requisitos adicionais mais restritos, sempre respeitando os critérios e limites
do Código.
A subparte B – Procedimentos para comunicações por rádio e sem fio (“wireless”) – apresenta requisitos a serem respeitados pelas regras operacionais de cada
ferrovia. Descreve com certa minúcia os detalhes dos procedimentos das comunicações ferroviárias. (49 CFR § 220.21)
A subparte C – Equipamentos eletrônicos – visa a reduzir os riscos de segurança resultantes da distração de funcionários operacionais da ferrovia com o uso
inadequado de dispositivos eletrônicos, como telefones móveis (celulares ou “smart
phones”) e computadores portáteis. As restrições impostas não se aplicam ao rádio
operacional, nem quando, em caso de falha deste, um dispositivo eletrônico é utilizado em seu lugar, conforme regras operacionais (49 CFR § 220.301).
Todas as Ferrovias devem estabelecer regras operacionais em conformidade
com a subparte C (49 CFR § 200.302).
Como regra geral, o 49 CFR § 220.303 estabelece que um funcionário de operação ferroviária não deverá usar um dispositivo eletrônico, se este possibilitar, ou
causar interferência com o desempenho de outro funcionário (ainda que de outra
Ferrovia) operando funções de segurança ferroviária. Nenhuma pessoa na cabine de
uma locomotiva controladora deverá usar um dispositivo eletrônico, se esse uso interferir com o desempenho de empregado de operação ferroviária em funções de
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segurança.
Um funcionário operacional ferroviário deve ter os dispositivos eletrônicos
pessoais desligados, bem como, qualquer fone de ouvido removido do ouvido, nas
seguintes situações (49 CFR § 220.305):
a) encontra-se em trem em movimento;
b) um membro da tripulação está em solo ou conduzindo equipamento em
operação de chaveamento;
c) um funcionário da ferrovia está ajudando na preparação para partida do
trem.
Os Apêndices A e B da Parte 220 estabelecem recomendações para, respectivamente, alfabeto fonético (p.e. palavra Alfa para letra A) e pronúncia de numerais.

4.6.6.3.2 Condução
A 49 CFR Part. 240 objetiva garantir que somente pessoas qualificadas operem locomotivas ou trens, estabelecendo, para tanto, padrões mínimos para qualificação, treinamento, testes, certificação e monitoramento de todo pessoal a que se
aplica. As ferrovias podem adotar requisitos mais restritos, desde que sejam consistentes com os padrões da norma.
Interessante observar que a função de maquinista nos EUA, apesar de ser
designada como “locomotive engineer” não se confunde com qualquer currículo de
engenheiros ou especialização, nem requer tal diploma como qualificação.
Locomotiva, tal como definido em 49 CFR 240.7, é um veículo de via (excluídos veículos especializados para manutenção de via) que possui um ou mais motores de propulsão destinado a mover outros veículos e projetado para o tráfego de
cargas, passageiros ou ambos. Também são considerados locomotivas, os veículos
que possuem cabines de controle, ainda que sem motores de propulsão.
A definição de maquinista em 49 CFR 240.7 exclui pessoas que conduzem
locomotiva (ou grupos) em áreas de oficina ou em distancias inferiores a 100 pés,
desde que para efeitos de inspeção ou manutenção.
O § 240.11 prevê consequências e penalidades para ferrovias ou pessoas (executivo, supervisor, agentes, empregados ou agente da ferrovia, fabricante, consultor, instrutor de veículo, ver definições em 49 CFR 240.7) que não se ajustem à norma.
As subpartes B, C e D de 49 CFR Part.240, determinam, respectivamente, os
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elementos da certificação, a gestão e a implementação do processo de certificação.
Todas as ferrovia devem possuir, antes do início de suas operações, um programa documentado para certificar a qualificação dos maquinistas. Esse programa
deve incluir três classes de serviço (49 CFR § 240.107), conforme o maquinista seja
autorizado a operar locomotivas: (i) com ou sem outros veículos acoplados; (ii) sem
veículos acoplados e (iii) apenas sob a supervisão de um maquinista instrutor.
Os programas devem incluir procedimentos detalhados para:
a) qualificação dos supervisores de maquinistas, conforme 49 CFR § 240.105
b) avaliação:
- em casos de qualificação prévia, conforme 49 CFR § 240.109 a 114;
- acuidade visual e auditiva (49 CFR § 240.121);
- testes de conhecimentos(49 CFR § 240.125);
- desempenho de habilidades(49 CFR § 240.127);
- monitoração do desempenho operacional (49 CFR § 240.129).
Requisitos especiais para a certificação em caso de operação em diferentes
ferrovias (nacionais) é tratado no 49 CFR § 240.229 e a validação de requisitos de
qualificação de outros países (no caso, Canadá) é estabelecida no 49 CFR §
240.227.

4.6.6.3.3 Controle de passageiros nos carros
A 49 CFR Part. 242 objetiva garantir que somente pessoas qualificadas operem como chefe da tripulação operacional embarcada nos trens de passageiros
(e/ou cargas), estabelecendo, para tanto, padrões mínimos para qualificação, treinamento, testes, certificação e monitoramento de todo pessoal a que se aplica. As
ferrovias podem adotar requisitos mais restritos, desde que sejam consistentes com
os padrões da norma.
Interessante observar que a função de chefe de tripulação nos EUA, apesar
de ser designada como “conductor” não se confunde com a de maquinista, ainda
que a uma mesma pessoa seja permitida a obtenção de ambos certificados.
O 49 CFR § 242.7 define “chefe de tripulação operacional embarcada em
trem” (“conductor”) como o membro da tripulação que comanda os demais conforme
definição constante na 49 CFR Part. 208.
O § 242.11 prevê consequências e penalidades para ferrovias ou pessoas (executivo, supervisor, agentes, empregados ou agente da ferrovia, fabricante, consulANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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tor, instrutor de veículo, ver definições em 49 CFR 240.7) que não se ajustem à norma.
As subpartes B, C e D de 49 CFR Part. 242, determinam, respectivamente, os
requisitos do programa e qualificações, a gestão do programa de certificação e a
qualificação de área e operação compartilhada. Os Apêndices B e D apresentam
procedimentos para a submissão e aprovação do programa de certificação e um
guia para padrões médicos.
Todas as ferrovia devem submeter para aprovação, antes do início de suas
operações, um programa documentado para certificar a qualificação dos chefes de
trem. Esse programa deve mostrar a opção da ferrovia entre: (i) ser responsável pelo
treinamento e certificar inicialmente um chefe ou (ii) “recertificar” apenas chefes já
certificados por outras ferrovias. (49 CFR 242.103).
A certificação de chefe de tripulação para trens de passageiros (242.107) deve adicionalmente àquela para outros trens, incluir treinamento de emergência, conforme detalhado na parte 239 do Título 49 (Preparação para situações de emergência em trens de passageiro).

4.6.6.3.4 Instalações fixas
O funcionário de circulação (49 CFR § 228.17) é aquele que, por meios mecânicos ou digitais, registra, recebe e transmite dados que afetem a circulação dos
trens. Cada operadora deve manter, um registro de circulação dos trens, feitas sob
a direção e controle de um funcionário de circulação que usa telefone, rádio ou qualquer outro dispositivo elétrico ou mecânico de comunicação. As informações que devem ser registradas são:
a) identificação do trem;
b) local e data;
c) identificação do funcionário de circulação;
d) condições meteorológicas em intervalos de 6 horas;
e) identificação dos condutores e maquinistas e os seus tempos de plantão;
f) nomes das estações;
g) distâncias entre as estações;
h) direção da viagem e a hora em que o trem passa em cada estação, assim
como a hora de chegada em partida;
i) eventos incomuns que afetam circulação e identificação dos trens.
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4.6.7 Dimensão ambiental
O sistema jurídico dos Estados Unidos segue a common law e sua Constituição é histórica, concisa e com poucas normas, diferentemente do sistema normativo
e constitucional brasileiro.
Devido à escassez de normas sobre o sistema jurídico do país relacionado ao
transporte ferroviário de passageiros, algumas questões como a competência para a
expedição de atos normativos, sobre quais espécies normativas existem, sobre a fiscalização ou mesmo sobre quais textos são normas cogentes ou não, foram prejudicadas. Isto porque o sistema da common law é guiado por normas gerais – aqui analisadas – e, logo em seguida, baseada em precedentes que regulam as situações
mais específicas.
A importância do diagnóstico da legislação dos Estados Unidos da América se
dá pelo fato de existir um sistema ferroviário de passageiros antigo e mais desenvolvido do que no Brasil, podendo fornecer boas práticas para comparação e melhoramento da legislação nacional sem, contudo, importar normas que não condizem com
a realidade brasileira. Assim, a legislação ambiental federal analisada refere-se ao
transporte ferroviário de passageiros no país.

4.6.7.1 Licenciamento ambiental
O licenciamento ambiental específico para ferrovias não é regulamentado pelos EUA. Mas, embora não fale expressamente de licenciamento ambiental, a Lei
Pública 110-432, de 2008, traz conceito semelhante ao processo de licenciamento
ambiental brasileiro e seus objetivos, qual seja, do Projeto Principal. A Lei afirma que
o Projeto Principal significa um projeto ou programa do plano ferroviário nacional para construir, melhorar ou fiscalizar equipamentos, trilhos ou estrutura de trilhos ou facilidades de uso, despesas incidentais em conseguir uma construção (incluindo desenho, engenharia, localização, mapeamento, estudos ambientais), entre outros, para mitigar impactos ambientais, comunicar melhoras, deslocamento e realocação residencial.
No que tange ao licenciamento de terminais ferroviários de descarga de resíduos sólidos, entende-se que cada um deles deve estar em conformidade com as
normas federal e estaduais que regem os resíduos sólidos. Não há previsão desses
terminais operarem em conjunto com estações de passageiros, apenas de cargas
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(Seção 603, § 10.908 (2) (d)).
O documento intitulado Procedimentos da Administração Ferroviária Federal
sobre impactos ambientais, de 1999 (FRA,1999), traz a Avaliação Ambiental como
instrumento de fiscalização e controle da aplicação das leis emanadas pela autoridade de transportes dos EUA – a FRA. Determina que o processo de avaliação ambiental deve considerar impactos de ruídos e vibrações e que seja produzido um documento que apresente alternativas a serem aplicadas pelo Estado e padrões de ruídos locais (FRA, 1999, item 14(n)(3)).

4.6.7.2 Resíduos sólidos
A Lei Pública 110–432, de 2008, denominada de Lei de Ferrovias Limpas, traz
esclarecimentos da jurisdição federal sobre instalações de transferência de resíduos
sólidos (seção 602 e seguintes). O terminal ferroviário de descarga de resíduos sólidos, conforme a supramencionada Lei, compreende a parte de um terminal de propriedade ou operados por ou em nome de uma transportadora ferroviária, no qual os
resíduos sólidos, como uma mercadoria a ser transportada mediante a cobrança de
taxa, são coletados, armazenados, separados, processados, tratados, geridos, eliminados ou transferidos, quando a atividade ocorre fora de contêineres originais
(Seção 603, §10.908 (2) (H) (i)). Além disso, para efeitos de terminais ferroviários de
descarga de resíduos, não incluem-se as seguintes situações:
a) parte de um terminal, quando as atividades que lá ocorrem são compostas
unicamente de transporte ferroviário de resíduos sólidos após o carregamento dos resíduos sólidos sobre ou dentro de um carro ferroviário, incluindo transporte ferroviário com o objetivo de intercambiar vagões contendo
os carregamentos de resíduos sólidos; ou
b) terminal onde os resíduos sólidos são só transferidos ou carregados de um
caminhão-tanque diretamente para um vagão-tanque ferroviário.
De acordo com a Lei, o Conselho Federal não tem competência para agir no
âmbito dos resíduos sólidos em casos de transporte coletivo fornecido por uma autoridade do governo local ou em um terminal ferroviário de descarga de resíduos sólidos.
A seção 603, intitulada Regulamento para Terminais Ferroviários de Descarga
de Resíduos Sólidos, estabelece que cada terminal ferroviário de descarga de resíduos sólidos deve cumprir e estar sujeito a todas as exigências federais e estaduais
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aplicáveis, incluindo ordens e multas judiciais e administrativas (Seção 603, §10.908
(a)). Nesse caso, é necessário que respeite a prevenção e redução da poluição, a
proteção e recuperação do meio ambiente e a proteção da saúde e segurança públicas, incluindo as leis que regem qualquer terminal de manejo de resíduos sólidos
semelhante (conforme definido na Lei que trata de Descarte de Resíduos Sólidos,
não pertinente para essa análise).

4.6.7.3 Emissões atmosféricas
A Lei do Ar Limpo, de 1995, regulamenta o Estudo de Emissão de Ferrovias.
Sua seção 404 exige que o Administrador da Agência de Proteção Ambiental realize
estudos e investigações sobre as emissões de poluentes atmosféricos de locomotivas, motores de locomotivas e fontes de alimentação secundárias no material circulante ferroviário, para determinar:
a) a dimensão da influência das emissões sobre a qualidade do ar em regiões de controle de qualidade do ar em todo os EUA;
b) a viabilidade tecnológica e o estado atual da tecnologia para controlar essas emissões; e
c) o estado e efeito das regulamentações estaduais e locais atuais e propostas que afetam tais emissões.
Dentro de 180 dias após o início dos estudos e investigações citados, o Administrador deve apresentar um relatório, junto com recomendações para uma legislação adequada, para o Comitê do Senado sobre Meio Ambiente e Obras Públicas e
para o Comitê da Câmara sobre Comércio Interestadual e Exterior.
A Lei de Melhoria da Segurança Ferroviária, de 2008, na seção 404, que trata
do Estudo de Biocombustível de Locomotivas, dispõe que o Secretário, em consulta
com o Secretário de Energia e o Administrador da Agência de Proteção Ambiental,
deve realizar um estudo para determinar a extensão em que as ferrovias de carga –
a Amtrak – e outras operadoras de transporte ferroviário de passageiros poderiam
usar misturas de biocombustível para abastecer locomotivas e outros veículos que
usam diesel.
Na condução do estudo, o Secretário deve considerar: a intensidade energética de várias misturas de biocombustíveis em relação ao óleo diesel; os efeitos ambientais e energéticos da utilização de várias misturas de biocombustíveis em relação
ao óleo diesel, incluindo os efeitos das emissões; o custo de aquisição de misturas
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de biocombustíveis; se biocombustível suficiente está prontamente disponível;
quaisquer benefícios públicos derivados do uso de tais combustíveis; e o efeito do
uso de biocombustíveis no desempenho da locomotiva ou outro veículo e a garantia
das especificações (seção 404, (c) (1-6)). Como parte do estudo, o Secretário deve
testar o desempenho do motor da locomotiva e as emissões, utilizando misturas de
biocombustível e diesel, a fim de recomendar as melhores misturas de biocombustíveis para locomotivas (seção 404, (d)).
Essa mesma Lei afirma que o transporte ferroviário de passageiros tem um
impacto positivo no meio ambiente comparado a outros modelos de transporte, uma
vez que conserva energia, reduz a emissão de gases de efeito estufa e diminui a emissão de outras partículas aéreas e tóxicas.
O Código de Regulamentações Federais (Code of Federal Regulations - CFR), em seu Título 40 – Proteção do Meio Ambiente – volumes 20 (parte 92) e 33
(partes 1033 e 1502), traz normas técnicas (padrões de qualidade do ar e do ambiente) sobre o controle de emissões de locomotivas, que refletem as necessidades do
país de proteger o ar. É aplicável a todos os tipos de trens (cargas, passageiros,
etc.) (40 CFR § 92.7). O 40 CFR § 92.2 proíbe a instalação de equipamentos que
reduzam a efetividade do trem no que tange ao lançamento de emissões atmosféricas. Por outro lado, permite a modificação do veículo para otimizar a eficiência na
contenção de emissões.

4.6.7.4 Questões sanitárias
A Lei Pública 110-432 dispõe sobre o ambiente de cabine de locomotivas, podendo o Secretário, por meio do Comitê Consultivo para a Segurança Ferroviária,
estudar elementos da cabine de locomotivas e seus efeitos sobre a saúde e segurança do trabalhador. Contudo, não há nada específico sobre os carros de passageiros (seção 405(a-b)).
O 49 USC § 80502, trata de transporte de animais. A primeira parte fala sobre
confinamentos, não se aplicando ao transporte de passageiros. Já a segunda, versa
sobre alimentação, dessedentação e descanso para animais transportados, que deve ocorrer de uma forma humanizada e estes devem estar equipados com comida,
água e descanso por pelo menos cinco horas consecutivas. Os donos ou pessoas
que tenham os animais sob custódia devem dar comida e água para o animal.
Quando ao animal não for dada comida ou água pelo dono ou pessoa que o tem sob
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custódia, esse procedimento deve ser feito pelo funcionário do trem.

4.6.7.5 Ruídos e vibrações
A Lei de Controle de Ruído de 1972 regula as emissões de ruídos provenientes da atividade ferroviária em geral, incluindo, portanto, o transporte de passageiros. O diploma define ruído ambiental como “a intensidade, a duração e o caráter de
sons de todas as fontes” (seção 3(11)). Considera que o ruído não controlado de
forma adequada é um perigo crescente para a saúde e o bem-estar da população,
principalmente em áreas urbanas, incluindo-se, entre as principais fontes, os veículos de transporte (seção 2(a)(1-2)).
A mesma Lei atribui a responsabilidade primária pelo controle de ruído aos
governos estaduais e locais. Contudo, reconhece que a ação federal é essencial para controlar as principais fontes que requeiram uniformidade nacional em seu tratamento (seção 2(a)(3)). Assim, a responsabilidade é compartilhada entre as esferas
de governo.
Importante salientar que o Presidente pode isentar qualquer atividade ou instalação de qualquer departamento, agência ou órgão do Poder Executivo, de cumprir
qualquer exigência, se essa autoridade determinar que a atividade ou instalação é
de interesse primordial do país (seção 3(2)). As isenções não podem exceder um
ano, mas podem ser concedidas adicionais por períodos de no máximo um ano após
uma nova determinação do Presidente (seção 3(2)).
Além disso, a Lei traz diversas normas sobre o controle de ruídos, sobre o estabelecimento de normas de qualidade ambiental para emissão. Sobre ferrovias, não
especificando que se trata de transporte de carga ou de passageiros, a Lei estabelece a possibilidade de concessão de subsídios pelo governo federal aos estaduais,
locais e agências de planejamento regional autorizado para fins de desenvolvimento
de planos de redução para as áreas próximas aos principais meios de transporte, incluindo pátios ferroviários e outras fontes fixas de ruído e, quando apropriado, para a
instalação ou a própria fonte (seção 14(1)(C)).
A seção 17 estabelece os padrões de Emissão de Ruído em Ferrovias e fixa o
prazo de nove meses, após a promulgação da Lei, para o Administrador da Agência
Ambiental publicar normas de emissão de ruído propostas para transportadores de
superfície (seção 17(a)(1)) , o que significa que parte da regulamentação sobre ruídos compete ao órgão ambiental. Nesse sentido, qualquer norma ou regulamento,
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ou revisão dos mesmos, será promulgada somente após consulta com o Secretário
de Transportes, para assegurar a devida atenção para a segurança e disponibilidade
tecnológica (seção 17(a)(3)).
Após a data de vigência de uma lei sobre emissões sonoras resultantes da
operação de qualquer equipamento ou instalação do transporte de superfície envolvido no comércio interestadual ferroviário, nenhum Estado ou subdivisão política pode adotar ou executar qualquer norma aplicável a essas emissões, a menos que tal
norma seja idêntica à lei (seção 17(c)(1)). Por outro lado, a lei não deve diminuir ou
aumentar os direitos de qualquer Estado ou subdivisão política em estabelecer e aplicar normas ou controles sobre os níveis de ruído ambiente, ou em controlar, licenciar, regular ou restringir o uso, operação ou movimento de qualquer produto, se o
Administrador da Agência Ambiental, após consulta com o Secretário de Transporte,
determinar que tal norma, controle, licenciamento, regulamentação ou restrição é
necessária, em virtude das condições locais especiais, e não está em conflito com
os regulamentos promulgados sob a Lei (seção 17(c)(2)).
Salienta-se que a Lei fala em transportadores de superfície envolvidos no comércio interestadual ferroviário, o que não deixa claro se é aplicável a transportes de
passageiros ou se esse sistema abrange o transporte de passageiros. Vale mencionar que o conceito de transporte de superfície não está definido nessa Lei.
A Lei de Melhoria da Segurança Ferroviária, de 2008, determina a implantação do Rail Cooperative Research Program (Programa Cooperativo de Pesquisas)
(seção 306 § 24910), incluindo trabalhos de investigação para desenvolver modelos
mais precisos de avaliação de impactos do transporte ferroviário de passageiros que
interferem na qualidade ambiental e no consumo de energia. Impõe, ainda, o desenvolvimento de um melhor entendimento das escolhas e seus efeitos no transporte ferroviários de passageiros e recomenda que haja prioridades por tecnologias que
demonstram e desenvolvam a redução de fontes de ruído e seu efeito sobre as comunidades.
A norma de Avaliação de Ruído de Trânsito e Impacto da Vibração, de 2006,
da Administração Federal de Transportes (FTA – Federal Transit Administration)
(FTA, 2006), dispõe sobre procedimentos de medição e padrões de emissão de ruídos e vibrações para sistemas de transporte, incluindo ferroviário de modo geral.
Contudo, tais procedimentos e padrões estão presentes da legislação ambiental
brasileira, não sendo de competência do setor de transportes estabelecê-los. Por
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essa razão, considerou-se inócuo detalhar sua apresentação.

4.6.7.6 Acidentes ambientais
Da mesma forma que o tópico anterior, o Manual Geral de 2009 não é uma
lei, mas um manual de segurança que traz temas relevantes para o tema de acidentes ambientais. Segundo o Manual, a FRA tem competência para investigar acidentes e incidentes observando alguns critérios, entre os quais: todos os acidentes/incidentes relacionados à Amtrak; quaisquer acidentes/incidentes ferroviários cujos danos excedam a um milhão de dólares; quaisquer acidentes/incidentes ferroviários resultantes em incêndio, explosão ou vazamento de materiais perigosos, especialmente se uma comunidade for exposta a esses riscos ou ameaçada por tal exposição; quaisquer acidentes/incidentes envolvendo um trem transportando materiais
nucleares; e quaisquer outros acidentes/incidentes ferroviários passíveis de causar
considerável interesse público.
A FRA é designada ainda para realizar outro tipo investigação de acidentes/incidentes, como os Incidentes com Materiais Perigosos, que são reportados utilizando um formato de memorando.
As diretrizes nesse capítulo e instruções que acompanham para o preenchimento dos relatórios requisitados são compreensíveis, mas investigadores não as
devem considerar como totalmente abrangentes. Certos acidentes, como aqueles
que envolvem trens de passageiros com casualidades múltiplas, requer a iniciativa
por parte do investigador que estiver preparando os relatórios, no sentido de preencher os relatórios com informações não exigidas, mas que podem ser relevantes, incluindo impactos importantes sobre variáveis ambientais.

4.6.7.7 Produtos perigosos
O Manual Geral de 2009, apesar de não ser uma lei, mas um manual publicado pela Secretaria de Segurança Ferroviária da FRA sobre práticas de segurança,
traz alguns aspectos relevantes para o tema analisado. No entanto, no que tange
aos produtos perigosos, o Manual aborda apenas o transporte de cargas.
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4.6.8 Dimensão de segurança
Nos Estados Unidos, a segurança ferroviária foi introduzida legalmente pelas
leis de segurança ferroviária, conhecidas como estatutos, aplicadas a áreas específicas, sob orientação da antiga Comissão de Comércio Interestadual (ICC). No entanto, a FRA ainda possuía limitações legais quanto as suas funções. A expansão
das funções do Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT) e, consequentemente, da FRA sobre áreas anteriormente não abrangidas, tais como manutenção dos trilhos, equipamentos e padrões, e práticas operacionais, visando a alcançar a operação segura das ferrovias, foi apenas possibilitada pela Medida de Segurança Ferroviária Federal, de 13 de outubro de 1970. Essa Lei equiparou o papel
da FRA ao da Administração de Aviação Federal (FAA) e da Guarda Costeira.
Após a publicação da Lei de Segurança Ferroviária Federal, merece destaque
a publicação do Título 49 do Código Federal (49 USC) e do Título 49 do Código de
Regulamentação Federal (49 CFR). O USC é a compilação oficial e codificação das
leis federais gerais e permanentes dos Estados Unidos. Ele contém 52 títulos, e
mais dois foram propostos, sendo o Título 49 referente ao setor de transportes, incluindo o transporte ferroviário.
O CFR é a compilação, pela Secretaria de Registro Federal, das regras e regulamentações – algumas vezes chamadas de “leis administrativas” – promulgadas
pelas agências e que são tratadas pelos tribunais como sendo legalmente obrigatórias como leis estatutárias, desde que as regulamentações sejam uma interpretação
razoável dos estatutos existentes. Essas regras e regulamentações, quando promulgadas, são publicadas no Registro Federal e, depois, organizadas por assunto e incorporadas no CFR.
As regulamentações do DOT encontram-se no Título 49 do CFR, estando as
regulamentações de segurança ferroviária codificadas nas partes de 200 a 244 do
49 CFR. Ressalte-se que estas se aplicam às ferrovias que fazem parte e operam
equipamento ferroviário no sistema geral ferroviário de transporte, exceto quando
especificados de maneira particularmente diferente em alguma de suas seções.

4.6.8.1 Promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária
O Código Federal dos Estados Unidos admite que a segurança ferroviária é a
maior prioridade da Administração Ferroviária Federal (49 USC § 103 (c)). As metas
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para melhorar a segurança ferroviária, exigidas pelo Governo Federal e em curso no
Departamento e na FRA a partir da promulgação da Lei de Segurança Ferroviária,
fazem parte dos esforços do planejamento estratégico e devem ser desenvolvidas
pelo Secretário, cobrindo um período não inferior a cinco anos. A estratégia inclui (49
USC § 20101 (a)):
(1) reduzir o número e os índices de acidentes, incidentes, lesões e mortes
envolvendo ferrovias, incluindo colisões de trens, descarrilamentos e fatores
humanos;
(2) melhorar a consistência e a eficácia dos programas de aplicação e conformidade;
(3) melhorar a identificação das passagens em nível de alto risco e aplicar e
fortalecer outros métodos para aumentar a segurança da passagem em nível;
(4) aumentar os esforços de pesquisa para melhorar e promover a segurança e o desempenho da ferrovia;
(5) prevenir acidentes, incidentes, lesões e mortes relacionadas com os invasores das faixas de domínio das ferrovias;
(6) melhorar a segurança das pontes ferroviárias, túneis e infraestrutura relacionada à prevenção de acidentes, incidentes, lesões e mortes causadas
por falhas catastróficas e outras falhas em pontes e túneis. (tradução nossa).

Para atingir essas metas no fim do prazo previsto pela estratégia definida, devem ser elaboradas previsões, em tempo hábil, de fundos e recursos humanos, com
suas competências e formações exigidas para atingir os objetivos definidos (49 USC
§ 20101 (b)).
Quanto a indicadores e métodos de segurança, esses assuntos não foram
abordados pelo Código dos Estados Unidos (USC) e tampouco pelo Código de Regulamentações Federais (CFR). Em contrapartida, o termo Sistemas de Gestão da
Segurança (SGS) aparece em ambos os códigos, mas somente relacionados com
pontes ferroviárias. Com aplicação mais geral, apenas se encontra, no 49 USC, o
desenvolvimento de um programa de redução de riscos e de projetos-piloto, e no 49
CFR, o desenvolvimento de um plano de integração de segurança, conforme mostrado a seguir.
O 49 USC § 20156 dispõe sobre programas de redução de risco, determinando que o Secretário exija que cada transportador ferroviário de classe I, ou algum
transportador com desempenho inadequado ou que forneça serviços urbanos ou
pendulares (49 USC § 20156 (a)(1)):
(A) [...] desenvolva um programa de redução de riscos de segurança ferroANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1329

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

viária [...] que avalie sistematicamente os riscos de segurança ferroviária em
seu sistema e gerencie esses riscos, a fim de reduzir os números e índices
de acidentes, incidentes, lesões e mortes no setor ferroviário;
(B) [...] apresente seu programa, inclusive todos os planos necessários, ao
Secretário para análise e aprovação; e
(C) [...] implemente o programa e os planos aprovados pelo Secretário. (tradução nossa).

Como parte de um plano de redução de riscos, os empresários obrigados a
apresentá-lo desenvolverão e atualizarão um plano de melhoria de tecnologias com
duração de 10 anos. Os planos de melhoria de tecnologia incluirão os sistemas de
Controle Positivo de Trem (CPT) (49 USC, § 201569(e)(1-2).
Os subsídios para a tecnologia da segurança ferroviária devem ser dirigidos,
preferencialmente, para tornarem as tecnologias interoperáveis, como as de sistemas de CPT, que acelerem a implantação de tecnologias de controle de trens em
corredores de alto risco ou beneficiem a eficiência e segurança de transporte de
passageiros. Entenda-se como corredores de alto risco aqueles que têm um grande
volume de carregamentos de produtos perigosos ou no qual operem trens pendulares de passageiros (49 USC § 20158(b)(2).
Em relação à análise de riscos, o 49 USC § 20118 estabelece a proibição de
divulgação pública de registros de análise de segurança ferroviária. Apenas em caso
de necessidade, o Secretário de Transportes ou outra agência federal pode exigir,
nos termos de uma lei, regulamento ou ordem, o conhecimento de qualquer parte de
um registro, incluída a análise de riscos de uma empresa ferroviária e sua declaração de medidas mitigadoras para os tratar (49 USC § 20118).
O 49 CFR, na sua parte 244, destaca a necessidade de elaboração de um
plano de integração de segurança a ser submetido à aprovação da FRA para o caso
em que uma ferrovia classe I propõe a consolidação no caso de se fundir com outra
ferrovia ou adquirir o controle de outra ferrovia classe I ou II, onde há uma proposta
de fusão de operações (49 CFR § 244.1). O plano deve abranger os seguintes assuntos: cultura da corporação; treinamento; práticas de operação, incluindo regras
de operação, uso de álcool e drogas, qualificação e certificação de maquinistas e
leis sobre horas de trabalho; meios de propulsão e equipamentos; controle de sinais
e trens; normas de segurança da via e estruturas de pontes; produtos perigosos; operações de despacho; sistemas de passagens em nível ferrovia-rodovia; staff pessoal; capital de investimento; e compatibilidade de sistemas de informação (49 CFR
§ 244.13).
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Para cada um desses assuntos, devem ser abordadas as seguintes informações (49 CFR § 244.11):
a) uma descrição detalhada de como o solicitante pretende realizar a fusão,
incluindo as normas ou instruções que regem as operações dessas ferrovias;
b) uma descrição detalhada da proposta da forma de operação da ferrovia
resultante, incluindo uma conciliação das normas ou instruções diferentes
que regem as operações das ferrovias envolvidas na operação;
c) as medidas a serem tomadas para cumprir as leis e regulamentos federais
de segurança ferroviária aplicáveis;
d) as medidas específicas propostas, expressa passo-a-passo, para cada assunto relevante que o requerente acredite que propiciará a implementação
segura da transação proposta;
e) a alocação de recursos, expressos como recursos humanos e de capital
dentro dos orçamentos operacionais designados, direcionada para completar as operações relevantes para a segurança dos objetos da transação; e
f) o calendário de execução do previsto nos itens “c”, “d” e “e”, do início até
sua conclusão.
Quanto aos sistemas de gestão da segurança propriamente ditos são mencionados na seção 417 do CRF, particularmente para pontes ferroviárias. Deverá ser
exigido, por meio de regulamentação, que os proprietários de linhas que cruzam
pontes ferroviárias adotem um SGS de modo a evitar a sua deterioração e, em consequência, reduzir perturbações ao sistema de transporte, bem como o número de
mortes causadas por acidentes. Essa regulamentação deve exigir, no mínimo, que
cada proprietário:
a) possua um inventário preciso sobre localização, configuração, tipo de
construção, número de vãos e comprimento dos vãos de cada uma das
pontes e, se possível, possua seu projeto original;
b) garanta que uma pessoa qualificada defina a capacidade das pontes, mantendo, assim, um registro da capacidade de segurança de cada uma delas;
c) garanta que as suas pontes não estão sobrecarregadas;
d) realize inspeções regulares em cada ponte, pelo menos uma vez por ano,
e mantenha documentação dessas inspeções e das manutenções e repaANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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ros nelas realizados;
e) garanta que um engenheiro qualificado seja responsável pelo desenvolvimento de todos os procedimentos de inspeção e análise dos relatórios resultantes, identificando se as pontes estão sendo inspecionadas de acordo
com os procedimentos, o nível de detalhes e a frequência adequada; e
f) designe inspetores e pessoal de manutenção qualificado para autorizar a
passagem de trens sobre pontes após reparações, danos ou indicações de
potenciais problemas estruturais.
Sistemas de gestão de segurança em pontes ferroviárias também são tratados na parte 237 do 49 CFR – Padrões de segurança para pontes – segundo a qual
cada gestor da infraestrutura deve adotar um programa de gestão de segurança para evitar a deterioração de pontes e preservar sua capacidade em transportar com
segurança o tráfego operado sobre elas, reduzindo possíveis danos ambientais e
perdas humanas que resultariam de uma possível falha em sua estrutura (49 CFR §
237.31).
Cada sistema de gestão com esse fim, deve incluir, pelo menos, o seguinte:
a) um inventário preciso das pontes ferroviárias, que incluirá um identificador
para cada uma delas, a sua localização, configuração, tipo de construção,
vãos e outras informações necessárias;
b) um registro da capacidade de carga de cada ponte;
c) uma provisão para obter e manter os projetos, se disponível, e para documentar todos os reparos, modificações, e inspeções de cada ponte; e,
d) um programa de inspeção da ponte, cobrindo, no mínimo: considerações
de inspeção de segurança pessoal; tipos de inspeção; definições dos níveis de defeitos; método de documentação da inspeção; tipo de estrutura e
nomenclatura de componentes; e numeração ou identificação do protocolo
para as unidades de subestrutura, vãos e componentes individuais.
A determinação da capacidade das pontes deve ser feita conforme 49 CFR §
237.71 e proteções da ponte para sobrepesos devem ser previstas conforme 49
CFR § 237.73.
Cada programa adotado deve incluir disposições para a realização de auditorias com vista à verificação da eficácia das várias disposições nele contidas (49 CFR
§ 237.151).
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4.6.8.2 Certificação e autorização de segurança
Padrões e planos mínimos de formação e certificação de determinados ofícios
ou classes de trabalhadores são abordados, respectivamente, nos parágrafos 20162
e 20163 do Título 49 do USC.
Padrões mínimos relacionados à segurança para a formação dos trabalhadores, independentemente do cargo, devem ser exigidos pelo Secretário de Transportes de modo que as operadoras ferroviárias e (sub)empreiteiros tenham que qualificar ou documentar a competência desses empregados. Planos de treinamento e capacitação também devem ser exigidos e aprovados, assim como critérios de treinamento contínuo, testes e medidas de avaliação de competências devem ser estabelecidos. O objetivo é que os funcionários estejam aptos para verificar o cumprimento
de normas federais, identificar as circunstâncias inseguras e aplicar-lhes medidas
corretivas visando a evitar acidentes ou incidentes (49 USC § 20162).
Cabe ainda ao Secretário prescrever regulamentações para constituir um programa que exija a certificação dos maquinistas e, caso identificado como necessário
para melhorar a segurança ferroviária, também de outros trabalhadores, tais como:
encarregados da manutenção e reparo de vagões e carros, equipes de serviço de
bordo, soldadores, despachantes, encarregados da manutenção e reparo de sinalização, etc. (49 USC § 20163).
A parte 240 do 49 CFR trata da qualificação e da certificação de maquinistas
(chamados de “engenheiros de locomotivas”). Essa parte tem como objetivo assegurar, por meio da prescrição de um mínimo de normas de segurança federais relacionadas com a elegibilidade, treinamento, testes, certificação e monitoramento de maquinistas, para que somente pessoas qualificadas operem uma locomotiva ou um
trem (49 CFR § 240.1). Não se enquadram nessa parte os empregados para os
quais não é exigida certificação nos termos do 49 CFR § 240.104, in verbis:
(A) Uma via férrea não exige a utilização de um maquinista certificado para
executar as seguintes funções:
(1) operar equipamentos de manutenção de pista especializada; ou
(2) operar um veículo de dupla finalidade que seja:
(i) operado em conjunto com a manutenção da pista e manutenção relacionada a funções da via, incluindo deslocamentos de e para o local de trabalho;
(ii) operado por especialista em regras de funcionamento de ferrovia designado para a movimentação de equipamentos de manutenção de pista, que
assegure a proteção de tais equipamentos; e
(iii) operado por um indivíduo treinado e qualificado [...]. (tradução nossa).
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Ressalte-se que uma pessoa sujeita às exigências dessa parte pode solicitar
uma dispensa do cumprimento de tais exigências, que pode ser aceita caso a FRA
considere que essa dispensa é de interesse público e consistente com a segurança
ferroviária (49 CFR § 240.9). Com exceção das pessoas que obtêm a dispensa,
qualquer outra que viole alguma exigência dessa parte deve sofrer as penalidades,
dentre as quais se destaca a sua desqualificação para todo serviço sensível à segurança ferroviária (49 CFR § 240.11).
Nos termos do 49 CFR § 240.101(c), cada ferrovia deve ter um programa para orientar a certificação das qualificações de maquinistas, aprovado (49 CFR §
240.103) e em vigor antes do início de suas operações, incluindo, em conformidade
com os critérios estabelecidos, procedimentos para: a designação de qualquer pessoa que deva ser qualificada como supervisor de maquinistas (49 CFR § 240.105); a
designação das classes de serviço (49 CFR § 240.107); a avaliação de conduta prévia de segurança (49 CFR § 240.109); a avaliação de acuidade visual e auditiva (49
CFR § 240.121); o treinamento (49 CFR § 240.123); o teste de conhecimento (49
CFR § 240.125); o teste de desempenho de habilidade (49 CFR § 240.127); e o
monitoramento de desempenho operacional (49 CFR § 240.129).
Segundo o 49 CFR § 240.103, cada ferrovia deve apresentar para aprovação
o seu programa de certificação por escrito e uma descrição de como o seu programa
atende aos requisitos específicos da parte 240 do Título 49 do CFR, pelo menos 60
dias antes do início das suas operações. Nos documentos apresentados deve ainda
estar indicada a opção da ferrovia pela realização do treinamento dos maquinistas
para sua certificação ou a opção apenas pela recertificação de maquinistas anteriormente certificados por outras ferrovias.
Se o programa estiver de acordo com a citada parte, ele é aprovado e pode
ser implantado 30 dias após a apresentação dos dados exigidos. Caso contrário, o
administrador deve encaminhar uma notificação por escrito para a ferrovia, informando-a das deficiências que foram detectadas no programa e dando-lhe a oportunidade para corrigir as falhas e reenviar o programa para aprovação no prazo de até
30 dias após ter recebido a notificação (49 CFR § 240.103). Depois de aprovado o
programa, a ferrovia pode alterá-lo desde que a alteração também esteja de acordo
com as exigências. Os procedimentos para aprovação dessa alteração são os mesmos estabelecidos para a aprovação de um novo programa (49 CFR § 240.103).
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Como supracitado, o programa de certificação deve conter os critérios e procedimentos para a seleção de supervisores de maquinistas de modo a determinar se
essa pessoa: conhece e entende os requisitos da parte 240 do Título 49 do CFR;
pode testar e avaliar adequadamente o conhecimento e as habilidades dos maquinistas; tem a necessária experiência em supervisão para prescrever, quando for o
caso, ações corretivas apropriadas, e é um engenheiro certificado e qualificado acerca das características físicas daquela porção da ferrovia em questão (49 CFR §
240.105).
Em relação às classes de serviço, no programa deve estar indicado quais das
três classes de serviço a certificação irá abranger: engenheiros de serviço de trens,
engenheiros de manutenção de locomotiva e estudantes de engenharia. Durante o
período que a certificação é válida, não se deve reclassificar um engenheiro certificado em uma classe mais restritiva (49 CFR § 240.107).
Após definida a classe de serviço, na avaliação para tomada de decisão da
emissão ou não do certificado de maquinista à pessoa solicitante, deve ser levado
em consideração: a conduta prévia de segurança dessa pessoa, sua acuidade visual
e de audição, sua formação e seus resultados nos testes de conhecimento e de desempenho de habilidade.
O programa deverá exigir a avaliação de dados que refletem a conduta prévia
de segurança da pessoa como um funcionário da ferrovia e/ou como um operador
de veículo a motor. Os dados relevantes podem ser fornecidos pela ferrovia em
questão, por outras ferrovias ou por qualquer agência governamental que os possua,
destacando-se que é um dever do indivíduo fornecer esses dados à ferrovia conforme 49 CFR §§ 240.111 e 240.109.
Segundo o 49 CFR § 240.109(d), o processo para avaliar as informações relativas à conduta prévia de segurança deve ser concebido em conformidade, sempre
que necessário, com os requisitos processuais dispostos no 49 CFR §§ 240.111 e
240.113 sobre os deveres de fornecimento de dados sobre conduta de segurança da
pessoa, no 49 CFR § 240.115 sobre critérios de consideração de conduta prévia de
segurança como um operador de veículo a motor, no 49 CFR § 240.117 sobre critérios para análise dos dados de conformidade de normas de operação, no 49 CFR §
240.119 sobre critérios de análise de dados sobre transtornos de abuso de substâncias controlada e regras sobre uso de álcool e drogas e no 49 CFR § 240.217 sobre
critérios para examinar o desempenho de habilidade.
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Se uma pessoa tem um histórico contraproducente de conduta prévia de segurança, o programa deve determinar a elegibilidade dessa pessoa para a certificação de maquinista (49 CFR § 240.109).
O 49 CFR § 240.115, que trata dos critérios de análise de dados de conduta
prévia de segurança para um operador de veículo a motor, determina que, na avaliação do registro de condução de veículo de uma pessoa, devem ser consideradas
informações relativas aos seguintes tipos de incidentes, quando ocorridos há menos
de 36 meses da data de decisão sobre a certificação: a condenação ou estado de
ação concluído com determinação em cancelar, revogar, suspender ou negar uma
carteira de maquinista para uma pessoa que conduziu sob influência de álcool ou
substância controlada ou se negou a fazer o teste quando solicitado (49 CFR §
240.115).
Se tal incidente é identificado, a ferrovia deve fornecer os dados para o Conselho do Programa de Assistência de Empregados (EAP) e encaminhar a pessoa
para uma avaliação que identifique se ela possui transtorno ativo de abuso de substâncias controladas. Caso a pessoa seja avaliada como não afetada atualmente por
tal transtorno, esses dados não serão considerados na decisão da certificação. Por
outro lado, se a pessoa for avaliada como atualmente afetada pelo transtorno, ela
não deve ser, no momento, certificada (49 CFR § 240.115).
Além do item anterior, também deverão ser considerados os dados sobre o
cumprimento de regras de operação, no qual uma pessoa, sendo ela um solicitante
de certificação, um maquinista certificado ou um supervisor certificado, não deva ser
certificada ou deva ter a sua certificação revogada caso tenha demonstrado uma falta no cumprimento das regras e práticas da ferrovia quanto à operação segura de
trens (49 CFR § 240.117). De acordo com o 49 § 240.117(e), as violações dessas
regras e práticas envolvem: uma falha em controlar uma locomotiva ou trem; o não
cumprimento das limitações de velocidade; o não cumprimento de procedimentos
para o uso seguro do trem ou dos freios; a ocupação de pista ou parte dela sem a
devida autorização ou permissão; o não cumprimento das proibições contra adulteração de dispositivos de segurança da locomotiva ou a permissão da operação de
uma locomotiva com conhecimento de causa de um dispositivo de segurança desativado no seu controle; e incidentes de descumprimento das proibições do uso de álcool e drogas. Uma ferrovia ou um indivíduo que viole essas regras e práticas será
considerado ilícito (49 CFR § 240.305).
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Assim sendo, a violação de uma ou mais dessas regras e práticas operacionais, durante um teste de conformidade operacional conduzido com as disposições
da parte 240 do Título 49 do CFR, será contada na determinação dos períodos de
não elegibilidade, os quais deverão: para uma pessoa não certificada, começar na
data de determinação por escrito pela ferrovia de que o mais recente incidente tenha
ocorrido; ou, para uma pessoa certificada, começar na data de notificação pela ferrovia da negação da recertificação ou revogação da certificação (49 CFR § 240.117).
Uma pessoa cuja certificação foi negada ou revogada por esses motivos poderá ser elegível para a concessão ou restabelecimento do certificado antes da expiração do período de não elegibilidade se: a negação ou revogação for por um período igual ou inferior a um ano ou foi causada por outros motivos que não seja o abuso de álcool ou drogas; a pessoa tenha sido avaliada pelo supervisor de maquinistas
que constatou ter ela recebido treinamento corretivo adequado; a pessoa concluiu
com êxito o programa obrigatório de formação ou reciclagem; ou pelo menos metade
do período de não elegibilidade tenha decorrido (49 CFR § 240.117).
Critérios de consideração de dados quanto a transtornos de abuso de álcool,
substâncias controladas ou drogas são tratados, especificamente, pelo 49 § CFR
240.119. Neste, é novamente reforçado que uma pessoa com transtorno ativo de
abuso de álcool ou drogas, detectado em até 60 meses consecutivos antes da revisão da certificação, não deve receber um certificado de maquinista ou deve ter seu
certificado suspenso, conforme o caso. Também é reforçado o enquadramento da
recusa em participar dos testes numa violação à parte 240 do Título 49 do CFR (49
CFR § 240.119).
Quando detectado esse transtorno ativo, o período de inelegibilidade deverá
começar conforme já especificado anteriormente, quando feita referência ao 49 CFR
§ 240.117. Esse período de inelegibilidade pode variar, conforme o caso (49 CFR §
240.119(c)(4)).
A pessoa declarada inelegível devido a esse quesito poderá vir a ser considerada elegível somente para a concessão ou restabelecimento do seu certificado
quando: foi avaliada por um conselheiro da EAP que determinou que a pessoa não
possui atualmente o transtorno, concluiu com sucesso um programa de aconselhamento ou tratamento determinado pela EAP, e fez exame laboratorial com resultado
negativo. No período de até 60 meses após ter retornado ao serviço, o maquinista
deve continuar no programa ou no tratamento do transtorno e deve estar sujeito a
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testes de álcool ou drogas sem aviso prévio. As referências para aconselhamento e
tratamento do transtorno pela EAP devem ser confidenciais (49 CFR § 240.119).
Também fazem parte do programa de certificação os critérios quanto a dados
de acuidade visual e de audição. Uma pessoa somente deve ser e estar certificada
como maquinista se nos testes, realizados segundo as instruções fornecidas pelo
fabricante de tais testes e pelos Padrões Nacionais do Instituto Americano (ANSI)
aplicáveis, atingir os seguintes limiares quanto à visão (49 CFR § 240.121):
a) enxergar distante com:
− acuidade visual de pelo menos 20/40 (Snellen) em cada olho, sem lentes corretivas, ou
− acuidade visual distante corrigida separadamente para pelo menos
20/40 (Snellen) com lentes corretivas e acuidade binocular distante de
pelo menos 20/40 (Snellen) em ambos os olhos, com ou sem correção
por lentes;
b) ter um campo de visão de pelo menos 70 graus no meridiano horizontal
em cada olho; e
c) ser capaz de reconhecer e distinguir as cores de sinais da ferrovia.
Em relação à audição, devem ser feitos testes utilizando-se dispositivos audiométricos de modo a verificar se a pessoa não tem uma perda média auditiva no
melhor ouvido maior do que 40 decibéis em 500Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz, com ou sem
o uso de um aparelho auditivo (49 CFR § 240.121).
Visando a garantir que o maquinista mantenha o conhecimento necessário ao
desenvolvimento de suas funções, habilidade e capacidade relativa à segurança
pessoal, regras de exploração e práticas, condições mecânicas de equipamentos,
métodos de manuseamento seguro do trem e regras federais de segurança relevantes, a educação inicial e contínua deve ser considerada no programa de certificação
(49 CFR § 240.123). Nesse sentido, a ferrovia deve fornecer formação inicial que seja, no mínimo: composta por sala de aula, desempenho de habilidade e familiarização com componentes de características físicas; inclua teste de conhecimento e desempenho de habilidade; cubra as áreas de segurança pessoal, regras de funcionamento da ferrovia, estado mecânico de equipamentos, procedimentos de manuseio de trem, familiarização com características físicas e cumprimento das regras federais; conduzida de modo que o componente de desempenho de habilidade esteja
sob supervisão de um instrutor qualificado, localizado no mesmo compartimento de
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controle sempre que possível; coloque o estudante nos controles de uma locomotiva
por um tempo significativo; e permita que o aluno experimente qualquer variedade
de trens normalmente operados pela ferrovia.
Testes devem ser elaborados para verificar se o candidato possui conhecimento suficiente dessas áreas para operação segura dos trens, devendo ser administrados na forma escrita, sem abertura de livros ou outros materiais, e com sua realização documentada (49 CFR § 240.125). Além do conhecimento, o desempenho
prático também deve ser testado de modo a verificar se o candidato está hábil ou
não para operar uma locomotiva ou trem com segurança. Sua realização deve ser
conduzida por um supervisor de maquinistas por meio do controle de locomotivas ou
trens operados na ferrovia ou do controle de simuladores, e deve ser documentada
por escrito (49 CFR § 240.127). Os testes devem ser suficientes para efetivamente
avaliar o conhecimento e a capacidade da pessoa em operar trens, e cobrir os seguintes temas: práticas operacionais, práticas de inspeção de equipamentos, práticas de manipulação de trem e a conformidade com as regras federais de segurança
(49 CFR §§ 240.125 e 240.127).
Por fim, o programa deve descrever critérios para o acompanhamento de desempenho operacional de maquinistas certificados. Cada maquinista no controle de
trens ou simuladores deve ser monitorado, em cada ano civil, tanto por um supervisor de maquinistas quanto eletronicamente por meio de um gravador de operações
ferroviárias. Exames não anunciados devem ser feitos em cada ano civil, usando-se
um sistema de pontuação que deve estar explicado no programa (49 CFR §
240.129).
Após ter elaborado o programa de certificação e este ter sido aprovado, pode
ser iniciado o processo de sua implementação. A subparte C, da parte 240, esta já
referenciada, lista alguns procedimentos para auxiliar nesse processo, os quais são
resumidamente apresentados a seguir.
Seguindo os critérios para a seleção de supervisores de maquinistas, a ferrovia deve testar, selecionar, emitir um certificado para supervisor(es) de maquinistas
e designá-los por escrito. Cada pessoa assim designada deverá ter sido considerada
elegível quanto à conduta prévia de segurança, estar dentro dos padrões de acuidade visual e auditiva, ter passado nos testes de conhecimento e habilidades e completado o programa de treinamento para receber o certificado. A ferrovia jamais deve
autorizar ou exigir que qualquer pessoa não certificada como maquinista qualificado
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conduza uma locomotiva ou trem.
A determinação da elegibilidade com base na conduta prévia de segurança
deve atender aos requisitos anteriormente descritos e estar fundamentada em documentos pertinentes, incluindo uma opinião profissional escrita constatando que
aquela pessoa não está afetada por um transtorno ativo de uso de álcool ou drogas.
A acuidade visual e auditiva deve estar dentro dos padrões e ser atestada por
um médico legista, ou um assistente deste, ou ser feita sob sua supervisão. Se o exame exigido demonstrar que a pessoa precisa de lentes corretivas ou aparelhos de
audição para atingir os padrões necessários, esse fato deve ser anotado no seu certificado, e a pessoa deve, então, utilizar esses dispositivos de correção sempre que
estiver operando uma locomotiva ou trem.
Para a emissão da certificação é necessário, ainda, haver documentos que
comprovem que o candidato foi aprovado no teste de conhecimento baseado nos
critérios no teste de habilidades estabelecidos. Caso o candidato não tenha sido aprovado em ambos os testes, seu certificado não será emitido por nenhuma ferrovia.
Ressalte-se que um supervisor de maquinista não pode ser designado para avaliar
seu próprio desempenho de habilidade.
Por último, para ser qualificado como maquinista, o candidato também deve
ter concluído o programa de treinamento em conformidade com os requisitos previstos. Essa conclusão deve estar documentada e suas habilidades, testadas, inclusive
quanto a sua familiarização com as características físicas da via férrea.
Todos os registos citados e exigidos para a certificação devem ser conservados durante um período de seis anos, a contar da data da tomada de decisão de
certificação, e devem ser colocados à disposição dos representantes da FRA. Qualquer ferrovia ou indivíduo que intencionalmente falsifique esses registros ou confeccione uma entrada falsa do registro será considerado ilícito (49 CFR § 240.215).
A ferrovia tem como limitação de tempo para a sua tomada de decisão sobre
a certificação um total de 366 dias após ter recebido os registros necessários; e, como limitação para emissão do certificado após a sua tomada de decisão, um total de
30 dias. Os certificados terão validade máxima de 36 meses (49 CFR § 240.217).
Quando a decisão tender a ser negativa, o candidato receberá da ferrovia
uma notificação com a informação sob a qual a decisão está sendo fundamentada.
Antes de realmente proferir a decisão, a ferrovia deve fornecer uma oportunidade razoável ao candidato para que ele explique por escrito a causa desses dados (49
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CFR § 240.219).
Caso uma pessoa certificada enquadre-se nas violações previstas em qualquer um dos parágrafos 240.117(e) ou 240.119(c), anteriormente referenciados, a
ferrovia pode revogar a certificação, uma vez que a pessoa não satisfaz mais os requisitos de qualificação (49 CFR § 240.307).
Os certificados devem ser pequenos para que possam ser carregados em
uma carteira comum enquanto o empregado estiver trabalhando e devem conter:
uma identificação da ferrovia ou empresa que o está emitindo e da pessoa (nome,
data de nascimento, número de identificação e fotografia) a quem se refere; uma indicação de que a ferrovia considerou aquela pessoa como qualificada para operar
uma locomotiva e a classe de serviço a que se refere; observações sobre a acuidade
visual e auditiva; data de emissão e do último monitoramento; e assinatura do supervisor de maquinista (49 CFR § 240.223). Assim conclui-se o processo de certificação.
Cada maquinista que receber um certificado deve mostrá-lo quando solicitado
por um representante da Administração Ferroviária Federal, um oficial da ferrovia
que o emitiu, ou um oficial de outra ferrovia ao operar uma locomotiva no território de
operações conjuntas (49 CFR § 240.305).
Uma lista das pessoas certificadas e dos documentos que fundamentaram a
decisão acerca dessa certificação deve ser mantida pela ferrovia e devem ser colocados à disposição da FRA. Esses documentos devem ser atualizados anualmente
(49 CFR § 240.221). Cabe ressaltar que a ferrovia deve ter um sistema para a substituição imediata de perda, roubo ou certificados danificados (49 CFR § 240.301).
Particularmente, quanto à determinação de qualificação baseada em decisões
anteriores, tomadas por outra ferrovia, a ferrovia atual, confiando na certificação feita
por essa outra, deve determinar que: a certificação prévia ainda está válida e em
conformidade com as disposições dos parágrafos 240.201, 240.217 e 240.307; a
certificação prévia foi para a mesma classe de ferrovia; a pessoa recebeu informação sobre as características físicas do novo território em conformidade com o parágrafo 240.123; e a pessoa tem demonstrado ter o conhecimento necessário sobre as
regras operacionais da ferrovia (49 CFR § 240.225).
A confiança nos requisitos de qualificação de outros países, requisitos para
operações conjuntas em um território e para maquinistas familiarizados com características físicas em outras operações conjuntas são assuntos abordados, respectivaANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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mente, nos dispositivos 240.227, 240.229 e 240.231. Saliente-se, por uma questão
de ordem, que estes não foram aqui detalhados devido a sua especificidade, mas
caso seja necessário para o presente estudo, serão oportunamente considerados.
Até o dia 31 de março de cada ano, cada ferrovia deve proceder a uma revisão formal anual e a uma análise relativa à administração do seu programa para
responder a casos detectados de falta de segurança devido ao comportamento de
maquinistas certificados durante o ano interior (49 CFR § 240.309).
A parte 242 do Título 49 do CFR trata da qualificação e certificação dos “condutores”. "Condutor" significa o tripulante encarregado de uma “equipe de trem” e
"condutor de passageiros" significa um condutor que recebe treinamento de preparação para emergências 49 CFR (49 CFR § 242.7). Essa parte prescreve um mínimo
de normas federais de segurança para a elegibilidade, treinamento, testes, certificação e monitoramento de condutores de forma a evitar acidentes e incidentes e a melhorar a segurança ferroviária (49 CFR § 242.1).
Ressalte-se que, no geral, essa parte é bem similar à 240 que diz respeito à
qualificação e certificação de maquinistas, ou seja, cada ferrovia deve ter, também,
um programa de certificação para condutores, que deve ser igualmente aprovado e
que inclui (49 CFR § 242.101(a)):
a) a designação dos tipos de serviço que ele determina, se condutor ou condutor de passageiros, em conformidade com os critérios estabelecidos no
parágrafo 242.107;
b) um processo para a avaliação da conduta prévia de segurança em conformidade com os critérios estabelecidos no parágrafo 242.109;
c) um processo para a avaliação de acuidade visual e auditiva em conformidade com os critérios estabelecidos no parágrafo 242.117;
d) um procedimento para a formação em conformidade com os critérios estabelecidos no parágrafo 242.119;
e) um processo para o teste de conhecimento em conformidade com os critérios estabelecidos no parágrafo 242.121; e
f) um procedimento para o monitoramento de desempenho operacional em
conformidade com os critérios estabelecidos no parágrafo 242.123.
Como nos moldes da citada parte 240, esse programa também deve ser
submetido à aprovação da FRA (49 CFR § 242.103).
Estando o programa aprovado e implementado, a pessoa interessada deve
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seguir estes procedimentos para solicitação de um certificado:
a) definir qual o tipo de serviço – condutor ou condutor de passageiros – para
o qual está requerendo o certificado (49 CFR § 242.107);
b) solicitar ao chefe da agência de licenciamento de condutores uma cópia
da informação disponível sobre seu registro de condução (49 CFR §
242.111);
c) solicitar, ao diretor de operações da ferrovia em que foi anteriormente empregado, uma cópia da informação disponível de seu registro de condução
(49 CFR § 242.113);
d) ser avaliado por um profissional para a comprovação de que não está atualmente afetada por transtorno de abuso de substâncias controladas (49
CFR § 242.115);
e) ser examinado por um profissional para comprovar seu enquadramento
nos mesmos padrões de acuidade visual e auditiva exigidos para um maquinista (49 CFR § 242.117); e
f) realizar o treinamento e os testes de conhecimento, ambos cobrindo as
seguintes áreas: regras de operação e segurança, instruções sobre o quadro de horários, conformidade com as leis federais, características físicas
do território em questão e uso de qualquer equipamento ou meio auxiliar
que uma ferrovia pode fornecer a um condutor (49 CFR §§ 242.119 e
242.121).
Somente uma pessoa aprovada no processo de avaliação da conduta prévia
de segurança e de acuidade visual e auditiva, e que concluiu a formação e passou
no teste de conhecimento, pode receber uma certificação de condutor (49 CFR §
242.109). Caso o certificado seja negado, a ferrovia deve notificar o candidato sobre
sua decisão e sobre as bases em que ela foi fundamentada, assim como dar-lhe a
oportunidade para se defender (49 CFR §§ 242.109 e 242.401). O período de inelegibilidade inicia-se da mesma forma estabelecida para o candidato a maquinista (49
CFR § 242.405). Após certificado, é exigido que o condutor passe, ainda, por um
programa de monitoramento de sua conduta, que deve estar especificado dentro do
programa de certificação (49 CFR § 242.123).
A certificação baseada na certificação feita por outras empresas ferroviárias
também é permitida nesse caso, nos termos do parágrafo 242.125.
Em relação aos prazos limites para certificação, somente deverão ser consiANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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derados os registros recebidos acerca das exigências supracitadas no prazo de: até
366 dias antes da data de certificação para os dados de conduta prévia de segurança; 450 dias antes da data de certificação para os dados de acuidade visual e auditiva; e 366 dias antes da data de certificação ou 24 meses antes da data de recertificação para os dados de treinamento e teste de conhecimento (49 CFR § 242.201).
O registro desses dados deve ser mantido pela ferrovia por seis anos, bem
como ser colocado à disposição da FRA. Qualquer falsificação de documentos é declarada ilícita (49 CFR § 242.203). Uma lista das pessoas certificadas também deve
ser mantida pela ferrovia, contendo a data da certificação e o tipo de serviço por ela
abrangido, e colocada à disposição da FRA. Essa lista deve ser atualizada, pelo
menos, anualmente (49 CFR § 242.205).
As características dos certificados seguem as estabelecidas para os certificados de maquinistas, como também a exigência de seu porte e de sua apresentação
quando solicitado (49 CFR §§ 242.207 e 242.209). Em caso de perda ou de roubo
do certificado, poderá ser emitida uma segunda via (49 CFR § 242.211).
A qualquer momento, a ferrovia pode revogar o certificado de um empregado
que não tenha cumprido com os requisitos sobre audição ou sobre o uso de álcool
ou drogas (49 CFR § 242.407).
Também nesse caso, até o dia 31 de março de cada ano, cada ferrovia deve
proceder a uma revisão anual formal e uma análise relativa à administração do seu
programa de certificação de condutores (49 CFR § 242.215).
A qualificação territorial e operações conjuntas, bem como os procedimentos
de resoluções de disputas são assuntos abordados nas subpartes D e F, respectivamente, da parte 242 do Título 49 do CFR, mas, devido à especificidade e ao nível
de detalhamento como são tratados, não foram aqui apresentados. Contudo, sendo
posteriormente constatada a sua relevância para o presente estudo, serão oportunamente considerados.
Além dos maquinistas e condutores, também é necessário qualificar os seguintes profissionais: engenheiros, inspetores e supervisores de pontes ferroviárias;
para que seja possível realizar os sistemas de gestão de pontes, dispostos na na
parte 237 do Título 49 do CFR e no início desta exposição.
Um engenheiro de pontes deve ser uma pessoa designada pelo gestor da infraestrutura competente para: determinar as forças e tensões em pontes ferroviárias
e suas componentes, prescrever condições de carga seguras para essas pontes,
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prescrever procedimentos de inspeção e manutenção de pontes ferroviárias, projetar
reparos e modificações para essas obras de arte (49 CFR § 237.51). Para isso, ele
deve ter as seguintes qualificações educacionais: licenciatura em engenharia concedida por uma escola de engenharia com pelo menos um programa credenciado pela
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), ou por uma escola estrangeira reconhecida pela ABET, e o registro profissional de engenheiro (49 CFR §
237.51).
Um inspetor de pontes deve ser um profissional designado pelo gestor da infraestrutura competente para examinar, medir, relatar e registrar a condição de uma
ponte ferroviária e de seus componentes, bem como para autorizar ou restringir a
operação de tráfego ferroviário sobre uma ponte, de acordo com a sua imediata
condição ou estado de conservação (49 CFR § 237.53). Já um supervisor de pontes
deve ser um profissional designado pelo gestor da infraestrutura competente para
supervisionar a construção, modificação ou reparação de uma ponte ferroviária em
conformidade com especificações comuns ou particulares e planos e instruções aplicáveis, assim como para autorizar ou restringir a operação de tráfego ferroviário sobre uma ponte (49 CFR § 237.55).
Cada designação individual feita pelo gestor de infraestrutura para essas funções deve incluir a base para a designação em vigor e deve ser registrada (49 CFR
§ 237.57).
Um sistema de gestão de segurança de pontes ferroviárias deve incluir uma
disposição para a programação de uma inspeção, ao menos, anualmente ou com
maior frequência, para o caso de um engenheiro de pontes ter determinado essa
necessidade ou para o caso da ponte estar envolvida em um evento que possa ter
comprometido a sua integridade (49 CFR § 237.101). Os processos de inspeção têm
como objetivo detectar, reportar e proteger a deterioração da ponte antes que ela
apresente um perigo para a operação segura dos trens. O procedimento a ser utilizado nas inspeções deve ser adequado para atingir esse objetivo, ser especificado
pelo engenheiro de ponte responsável e estar descrito no sistema de gestão (49
CFR § 237.103). As inspeções devem ser realizadas sob a supervisão direta de um
inspetor designado, que atestará a exatidão dos resultados e a conformidade da inspeção com o programa de gestão de pontes (49 CFR § 237.107).
Relatórios deverão ser elaborados a partir dos registros sobre essas inspeções e devem ser mantidos pelo gestor de infraestrutura competente por um período
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1345

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

a ser determinado pelo próprio gestor, não inferior a dois anos (49 CFR § 237.109).
Esses relatórios devem ser revistos pelos supervisores de pontes de modo a constatar se as inspeções foram realizadas de acordo com o calendário e os procedimentos especificados, avaliar se nenhum item representa um risco para a segurança,
prescrever modificações nos procedimentos ou frequência de inspeção para uma
ponte particular, agendar todos os reparos ou modificações necessárias, e determinar a necessidade de avaliação adicional (49 CFR § 237.111).
Os engenheiros de pontes devem conceber cada reparo ou modificação necessária a ser realizada, devendo o projeto dos reparos ou modificações especificar
a maneira como o tráfego será operado enquanto a ponte estiver em obras (49 CFR
§ 237.131). As obras devem ter a supervisão de um supervisor de pontes, com a
função de assegurar que o tráfego ferroviário permitido na ponte esteja em conformidade com as especificações de projeto (49 CFR § 237.133).
No que diz respeito às locomotivas em uso, é exigida uma inspeção pelo menos uma vez ao dia. Deve ser feito um relatório escrito da inspeção, contendo, exceto para as locomotivas de múltiplo uso (MU): o nome do transportador; as iniciais e o
número da locomotiva; o lugar, data e hora da inspeção; uma descrição das condições de não conformidade observadas pela inspeção; e a assinatura do funcionário
que realizou a inspeção (49 CFR § 229.21(a)). Para as locomotivas MU em uso o relatório pode ser parte de um único relatório mestre que cubra o grupo inteiro das locomotivas MU. Se qualquer não conformidade for encontrada em uma locomotiva,
será feito um relatório com o nome do transportador (49 CFR§ 229.21(b)). Cada
transportador deverá designar pessoas qualificadas para fazer as inspeções exigidas (49 CFR § 229.21(c)).
Todas as condições de não conformidade deverão ser reparadas antes que a
locomotiva seja utilizada, a menos que haja necessidade de movimentá-la e em
condições de segurança. Salvo o disposto no parágrafo 229.33 e em sua alínea b, o
intervalo entre duas inspeções periódicas não pode exceder a 92 dias. As inspeções
periódicas só serão executadas quando as instalações adequadas estiverem disponíveis. Em cada inspeção periódica, uma locomotiva deve ser posicionada de modo
que uma pessoa possa inspecionar com segurança toda a parte inferior da locomotiva (49 CFR § 229.23(a)).
Para cada locomotiva equipada com um microprocessador eletrônico baseado
em avançados controles de bordo de monitoramento de condições, o intervalo entre
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as inspeções periódicas não poderá exceder 184 dias, e, no mínimo, uma vez a cada 33 dias a inspeção diária deve ser executada pelo inspetor mecânico qualificado
(49 CFR § 229.23(b)). Testes anuais devem ser realizados a intervalos que não excedam a 368 dias (49 CFR§ 229.27(a)). Os medidores de pressão de ar dos freios
da locomotiva ou do trem não devem apresentar diferenças maiores do que 5% ou
0,21 kgf/cm2 (3,0 psi) dos dispositivos padrões de comparação (49 CFR § 229.27(b)).
O objeto da parte 217 – regras ferroviárias de operação – é a necessidade da
FRA adquirir conhecimento sobre a forma de operação e das regras e práticas relativas aos trens e outros materiais rodantes da indústria ferroviária, e a obrigação de
cada ferrovia instruir seus empregados sobre as práticas de operação (49 CFR §
217.1). Essa parte refere-se somente às ferrovias que operam trens ou outros materiais rodantes em vias de bitola padrão que sejam parte do sistema ferroviário geral
de transporte (49 CFR § 217.3).
Qualquer entidade ferroviária – pessoa física ou jurídica – que viole ou cause
a violação de qualquer exigência dessa parte está sujeita a uma sanção civil. Ressalte-se que sempre que as violações forem intencionais ou por negligência, ou um
padrão de violações repetidas crie um perigo iminente de morte ou ferimento para as
pessoas, ou possa ter causado a morte ou lesões, uma sanção por infração pode
ser aplicada (49 CFR § 217.5).
Em relação aos testes operacionais e inspeções, cada ferrovia deve ter um
programa oficial e em vigor. Novas ferrovias deverão ter um programa desse tipo no
prazo de 30 dias, contado do início das operações. O programa deverá fornecer testes e inspeção no âmbito das diversas condições operacionais da ferrovia e abordar
com particular ênfase as regras operacionais que causam ou sejam susceptíveis de
causar maior número de acidentes ou incidentes (49 CFR § 217.9(c)).
Por fim, a parte 216 versa sobre procedimentos para notificações especiais e
ordens emergenciais, relativos à via férrea, locomotiva e equipamentos. Quando um
inspetor de tração e equipamentos da FRA ou um inspetor estadual de equipamentos determina que uma locomotiva não está em condições de operação ou não está
em conformidade com os padrões ferroviários de segurança, o inspetor notificará à
ferrovia por escrito que a locomotiva não tem condições de segurança para operar.
Nesse caso, a locomotiva deverá ser removida dos serviços e sofrer os reparos definidos pela FRA (49 CFR § 216.13).
Quando um inspetor de tração e equipamentos da FRA ou um inspetor estaANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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dual de equipamentos determina que um equipamento ferroviário de passageiros
não está em condições de operação ou não está em conformidade com uma ou mais
exigências dos padrões ferroviários de segurança, o inspetor notificará à ferrovia por
escrito que a locomotiva não tem condições de segurança para operar. Nesse caso,
o equipamento ferroviário de passageiros deverá ser removido dos serviços e sofrer
os reparos definidos pela FRA (49 CFR § 216.14).
Quando um inspetor de via da FRA ou um inspetor estadual de via determina
que uma via férrea de passageiros não está em condições de operação ou não está
em conformidade com as exigências da classe na qual a via está sendo operada
como definida pelos padrões de segurança da via, ele notificará a ferrovia por escrito
que a via está tendo sua classe rebaixada e que os limites de velocidade deverão
estar de acordo com os padrões estabelecidos (49 CFR § 216.15).
A transportadora ferroviária notificará por escrito ao administrador regional da
FRA quando a locomotiva, ou o equipamento ferroviário de passageiros, ou a via férrea retornar ao serviço ou às condições conformes, especificando os reparos realizados. A correspondência será subscrita pelo proprietário ou um empregado responsável pelos reparos, sob juramento (49 CFR §§ 216.13 (a-b), 216.14(a-b) e 216.15
(a-b)). A partir da entrega das notificações, os proprietários das empresas ferroviárias poderão apelar administrativamente ao administrador regional da FRA (49 CFR
§ 216.17).
Quando o inspetor de via encontra condições que requerem a remoção do
serviço da via, emite uma ordem ao seu proprietário, descrevendo as suas condições, definindo a localização dos defeitos sobre o segmento afetado e proibindo que
ela prossiga em operação. Na sequência, o proprietário inicia a recuperação e avisa
o engenheiro regional de via da FRA, o qual designa um inspetor para acompanhar
os serviços. Quando toda a via estiver em conformidade, o inspetor retira a notificação de condição da via (49 CFR § 216.21(1-2)), prosseguindo-se com os procedimentos administrativos adotados para os casos acima apresentados (49 CFR §§
216.23 a 216.27).
Conclui-se, portanto, que a legislação dos Estados Unidos trata sobre a importância da certificação de determinados ofícios, principalmente no que tange a
maquinistas, e, consequentemente sobre a importância de estruturas de formação,
mas não menciona a necessidade de obtenção de uma certificação de segurança
para um indivíduo, empresa privada ou empresa pública exercer as funções de ad1348
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ministrador de uma infraestrutura ferroviária.

4.6.8.3 Autoridade responsável pela segurança
Como já citado, o 49 USC, na sua seção 103, coloca a segurança ferroviária
como a maior prioridade da Administração Ferroviária Federal. Para isso, o presidente deverá nomear um administrador da FRA, que deve ser uma pessoa com experiência em segurança ferroviária, em produtos perigosos ou segurança em outros
meios de transporte (49 USC § 103(d)). A administração da FRA deverá ter ainda
um administrador associado – do serviço de carreira – para a segurança ferroviária,
nomeado pelo Secretário. O administrador associado exercerá as atribuições e poderes estabelecidos pelo administrador (49 USC § 103(f)).
Em relação à função específica de investigação de acidentes, esta é exercida
pelo Conselho Nacional de Segurança de Transportes, um órgão independente, de
modo a assegurar que suas investigações sejam feitas de com imparcialidade (49
CFR, parte 801).

4.6.8.4 Segurança no trabalho
O 49 USC 20156(a-e) apresenta o plano geral estratégico para aumentar a
segurança do transporte ferroviário. O fio condutor do disposto nessas alíneas é
constituído pelos sistemas computadorizados de controle positivo de trens. Na alínea
f, o foco da preocupação desloca-se para a fadiga dos funcionários da segurança,
principalmente em função do balanço entre as horas de trabalho e as horas de descanso, e para as formas de diminuir ou atenuar a fadiga. Nesse sentido, procura-se
criar um plano de gestão da fadiga que é projetado para reduzir a fadiga experimentada por empregados ferroviários relacionados com a segurança e também a probabilidade de ocorrerem acidentes, incidentes, lesões e mortes causadas por fadiga
(49 USC § 20156(f)(1)):
A gestão da fadiga em uma empresa ferroviária deve procurar contramedidas
destinadas a sobrepor-se às circunstâncias diferenciadas de cada empresa no sentido de encontrar diferentes contramedidas apropriadas para cada caso. Cada um dos
itens seguintes deverá fazer parte do conjunto do plano de gestão de fadiga utilizados pelas empresas, de acordo com as circunstâncias (49 USC § 20156(f)(3)):
(A) educação e treinamento dos empregados sobre os fatores fisiológicos e
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humanos que afetam a fadiga, bem como estratégias para reduzir ou atenuar os seus efeitos, com base na mais atual pesquisa médica e literatura científica;
(B) oportunidades para identificação, diagnóstico e tratamento de qualquer
condição médica que pode afetar o estado de alerta ou de fadiga, incluindo
distúrbios do sono;
(C) efeitos sobre a fadiga, de resposta sustentada ou de curto prazo, de um
empregado a situações de emergência, tais como descarrilamentos e desastres naturais, ou engajamento em outras condições de trabalho intensivo;
(D) práticas de escalonamento para empregados, incluindo práticas inovadoras de escalonamento, práticas de plantão, ciclos de trabalho e de repouso, aumento de dias consecutivos de descanso, mudanças nos padrões de
turnos, práticas de escalonamento apropriadas para diferentes tipos de trabalho, e outros aspectos de escalonamento para empregados que reduzam
a fadiga e a perda acumulada de sono;
(E) métodos para minimizar acidentes e incidentes que ocorrem como resultado do trabalho, em tempos que a pesquisa científica e médica têm mostrado que aumento da fadiga perturba o ritmo circadiano dos empregados;
(F) estratégias de vigilância, tais como políticas de cochilo, para tratar sonolência aguda e fadiga, quando um empregado está de plantão;
(G) oportunidades para obter um sono reparador em alojamentos, incluindo
dormitórios para empregados fornecidos pela transportadora ferroviária;
(H) aumento do número de horas consecutivas de descanso, durante o qual
um empregado não recebe nenhuma comunicação da transportadora ferroviária ou de seus gerentes, supervisores, diretores ou agentes; e
(I) prevenção de mudanças bruscas nos ciclos de descanso para os empregados. (tradução nossa).

Assim, cada empresa ferroviária obrigada a apresentar um plano de redução
de riscos de segurança deve entrar em acordo com seus empregados, utilizando
seus melhores esforços para chegar a bons acordos, dos quais poderá participar
qualquer organização trabalhista sem fins lucrativos (49 USC § 20156(g)((1)). No caso de não haver consenso entre as partes para fechar um acordo, os empregados
diretamente afetados poderão entregar uma declaração ao Secretário expondo suas
posições sobre o plano para o qual não foi alcançado consenso (49 USC §
20156(g)(2)).
A reforma das horas de trabalho é apresentada no Título 49 do USC com o
objetivo de regularizar as horas trabalhadas, assim como melhorar os aspectos ligados à fadiga dos empregados. No parágrafo 21103, observa-se uma proposta de limitação de horas de plantão de empregados ferroviários e dos responsáveis pela sinalização, bem como de limitação do tempo de limbo135 e exigência de descanso adicional.
Cabe destacar que: os plantões não podem ultrapassar a 12 horas consecuti-

135

Tempo em que o funcionário não está nem trabalhando e nem descansando, por exemplo: tempo
gasto no deslocamento do funcionário da sua moradia até o local de trabalho.
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vas e um funcionário não pode entrar em plantão se não tiver tido folga de, no mínimo, 10 horas nas 24 horas anteriores ao plantão, e as horas de limbo devem ser de,
no máximo, 30 horas por mês (49 USC § 21103). Nesse parágrafo ainda é vetada a
comunicação do transportador ferroviário e de seus funcionários que estejam em horário de serviço com outros funcionários que estejam em horário de descanso, a não
ser em caso de emergências.
Para contribuir com a redução da fadiga do funcionário e, consequentemente,
com sua saúde, a transportadora ferroviária pode fornecer quartos de dormir ou carros de acampamento para seus empregados descansarem, desde que eles sejam
seguros e estejam limpos e em condições sanitárias adequadas (49 USC § 21106).
Regulamentos podem, ainda, segundo o parágrafo 21103, ser elaborados
com vistas a melhorar a segurança e o bem-estar dos empregados.
A parte 214 do 49 CFR aborda a segurança do local trabalho ferroviário e está
subdividida em quatro subpartes e um Apêndice, quais sejam:
a) subparte A – generalidades;
b) subparte B – padrões de segurança dos trabalhadores em pontes;
c) subparte C – proteção dos trabalhadores rodoviários;
d) subparte D – máquinas de manutenção rodoviárias sobre a via férrea e veículos rodoferroviários; e
e) Apêndice A para a parte 214 – Tabela de sanções civis.
A subparte A tem como propósito prevenir acidentes, ferimentos ou mortes
dos empregados que estão envolvidos em atividades ferroviárias de campo. São
prescritos um mínimo de padrões federais de segurança nos locais de trabalho (49
CFR § 214.1(b)). Qualquer pessoa ou entidade ligada ao meio ferroviário que viole
ou cause a violação e qualquer exigência de padrões está sujeita às sanções civis
de valores variáveis. A aplicação da sanção somente será executada nos casos em
que exista o desejo de delinquir ou no caso de uma violação por negligência grosseira, ou um padrão de violações repetidas tenha criado um risco iminente de morte ou
ferimentos, ou tenha causado tais efeitos (49 CFR § 214.5).
A subparte B objetivo prevenir acidentes, ferimento ou morte dos empregados
que estão envolvidos em atividades de construção renovação ou manutenção de
pontes (49 CFR § 214.101(a)). Para proteção no caso de quedas, o 49 CFR §
214.103 determina que quando os trabalhadores encontram-se no exercício de suas
funções em alturas iguais ou maiores do que 3,7 m acima do nível do chão ou da
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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água, deverão utilizar sistemas de proteção contra quedas (49 CFR § 214.103(a)).
Tal exigência não se aplica quando o risco do sistema de proteção contra quedas for
mais propenso a produzir riscos de acidentes do que o trabalho que está sendo realizado. Se a FRA forçar o uso do sistema contra quedas, a ferrovia ou o contratante
terá o encargo de provar que a instalação do equipamento cria maior exposição ao
risco que o próprio trabalho (49 CFR § 214.103(b)(1)).
Esse parágrafo também não se aplica aos trabalhadores empenhados na inspeção de pontes ferroviárias conduzida em total conformidade com as condições seguintes (49 CFR § 214.103(b)(1- 2)):
a) a empresa ferroviária ou o contratante tem um programa oficial que requer
o treinamento em técnicas e procedimentos de escalação;
b) o trabalhador a quem essa exceção se aplica está familiarizado com técnicas de escalação associadas com todas as estruturas de pontes em que
fará a inspeção;
c) o trabalhador está empenhado somente em mover-se sobre ou acima da
ponte, ou em observar, medir e registrar as dimensões e condições da
ponte e de seus componentes;
d) o trabalhador está provido de todos os equipamentos necessários para satisfazer às necessidades de segurança, incluindo qualquer sistema alternativo exigido.
Esse parágrafo também não se aplica aos trabalhadores que trabalham em
pontes com passagens e grades de altura suficiente, largura e resistência para prevenir quedas, nem aos trabalhadores que estejam executando pequenos reparos em
pontes (49 CFR § 214.103(c-d)).
As principais singularidades dos sistemas de proteção contra quedas podem
ser assim (resumidas 49 CFR § 214.105(a)(1-9):
a) serão utilizados somente para proteção individual de quedas;
b) após terem sido impactados por uma queda, serão imediata e permanentemente removidos do serviço, a menos que sejam completamente inspecionados por pessoa competente que garanta futura eficiência;
c) antes de cada uso, serão inspecionados quanto a desgaste, dano, corrosão, fungos e outras deteriorações; e
d) as ancoragens, incluindo âncoras de cabeças duplas, deverão ser capazes de suportar 5.000 libras ou 2.300 kg por trabalhador. O fator de segu1352
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rança do sistema de prevenção de quedas será de, no mínimo, 2,0.
As cordas de amarração e as cordas de segurança que ligam um trabalhador
deverão ter, no mínimo, 2.300 kg de resistência à ruptura. As cordas de segurança
não poderão ser fabricadas com fibras naturais para cordas (49 CFR § 214.105(a)(19). As cordas de segurança auto retráteis e cordas de amarração que limitam a distância de queda livre para 60 cm ou menos, deverão ter componentes que sustentem uma carga de tração mínima de 1.400 kg aplicadas no equipamento com as
cordas de amarração e cintos na sua posição mais estendida. Aquelas que não têm
essa limitação, deverão ter componentes que sustentem uma carga de tração mínima de 2.300 kg.
O trabalho acima ou adjacente à água exige o uso de equipamentos que boiem, como vestes salva-vidas de acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos
e serão de fácil acesso. Esse equipamento não será necessário se os trabalhadores
estiverem utilizando os sistemas contra quedas já mencionados (49 CFR §
214.107(a)).
Os andaimes utilizados na manutenção, inspeção, testes e construção de
pontes serão construídos e mantidos de acordo com as seguintes exigências mínimas: os andaimes e seus componentes, exceto a sua suspensão, mas incluindo as
fundações e ancoragem, deverão suportar sem ruptura, seu próprio peso e, no mínimo, quatro vezes a carga máxima que se pretende aplicar ao andaime (49 CFR §
214.109(a)(1)). Os sistemas de guarda-corpos da ponte serão capazes de suportar,
sem ruptura a força de, no mínimo, 90 kgf aplicada em um espaço de 5,0 cm do topo
de sua borda, em qualquer direção, em qualquer ponto ao longo da borda (49 CFR §
214.109(a)(2)).
As empresas ferroviárias ou os empreiteiros ferroviários fornecerão equipamentos de proteção pessoal e os trabalhadores de pontes usarão os equipamentos
apropriados de proteção pessoal em todas as operações onde ocorram exposições
a condições de perigo ou onde for aconselhável reduzi-las. Essa obrigatoriedade
não se aplica aos equipamentos de proteção para os pés, que somente deverão ser
usados quando existir perigos potenciais de ferimentos (49 CFR § 214.111). Os perigos para os pés podem resultar de impactos ou quedas de objetos pesados, choques elétricos de alta voltagem, queimaduras ou outros. A segurança para os artelhos ou os pés expostos estará em conformidade com o American National Standards Institute, American National Standard Z41-1991, Standard for personal protecANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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tion-protective footwear (49 CFR § 214.115(a-b)).
A proteção de cabeça contra impacto e penetração de queda ou objetos voadores, choques elétricos de alta voltagem ou queimaduras será feita pelo uso de capacetes de plástico resistente, de acordo com o American National Standards Institute, Z89.1–1986, Protective headwear for industrial workers (49 CFR § 214.113(a-b)).
Os perigos para os olhos e para a face podem resultar de agentes físicos,
químicos ou radiantes. Os equipamentos necessários para a proteção dos olhos e
da face estarão em conformidade com os padrões consensuais nacionais para a proteção dos olhos e da face definidos pelo American National Standards Institute,
Z87.1–1989, Practice for occupational and educational eye and face protection (49
CFR § 214.115(a-b)).
A subparte C – proteção dos trabalhadores rodoviários – tem por objetivo prevenir acidentes, ferimentos ou mortes causadas pela movimentação de carros ferroviários, locomotivas ou máquinas de manutenção rodoviárias que atropelem ou abalroem trabalhadores rodoviários ou máquinas de manutenção rodoviárias.
As regras de segurança para trabalhadores rodoviários que trabalham sobre a
via férrea deverão constar em um documento de programa de segurança, facilmente
disponível para todos os trabalhadores rodoviários. Cada trabalhador de segurança
responsável pelos trabalhadores que trabalham sobre a via férrea deverá manter
uma cópia do programa (49 CFR § 214.309).
Quando o empregador designa alguma tarefa para um empregado ferroviário,
cujas funções requeiram impedir o tráfego em uma via, o empregador proverá o empregado com uma explicação sobre a segurança da tarefa, de forma que, no mínimo,
inclua o seguinte (49 CFR § 214.315):
a) informações sobre os meios pelos quais a segurança em campo será provida para cada via a ser fechada ao tráfego;
b) instruções sobre como os procedimentos de segurança serão conduzidos;
c) informações sobre qualquer via adjacente e sobre sua segurança, e, se exigidas ou consideradas necessárias para o trabalhador rodoviário, uma
identificação para qualquer máquina de manutenção que impedirá o tráfego em tais vias; e
d) uma descrição sobre a natureza do trabalho a ser realizado e as características da sua localização para assegurar a conformidade com as exigências prescritas na subparte C da parte 214 do 49 CFR.
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Também em relação aos trabalhadores de ferrovias, mas no que diz respeito
a pós-acidentes e incidentes, um plano de estresse do incidente crítico deve ser elaborado pelas operadoras ou transportadores ferroviário e submetido a avaliação do
Secretário. Esse plano prevê o oferecimento de avaliação, aconselhamento, orientação e outros serviços de apoio a um empregado afetado por um incidente crítico e
deve incluir disposições para (49 USC § 20109(b) – Plano de Estresse de Incidente
Crítico)):
(1) desobrigar de seus deveres como o serviço militar um funcionário que se
envolveu em um incidente crítico, seguindo todas as ações necessárias para a segurança de pessoas e documentação atual do incidente;
(2) a pedido do funcionário que testemunhou um incidente crítico, desobrigá-lo de suas funções na sequência de quaisquer ações necessárias para a
segurança das pessoas e documentação atual do incidente; e
(3) proporcionar essa licença de funções normais, que possam ser necessárias e razoáveis, para o recebimento dos serviços de prevenção, tratamento,
ou ambos, relacionados com o incidente. (tradução nossa).

O plano de estresse também está previsto no 49 CFR, na sua parte 272, que
tem como objetivo promover a segurança das operações ferroviárias e a saúde e
segurança dos funcionários das ferrovias, especialmente por meio de suporte adequado para aqueles que se envolveram em um incidente crítico (49 CFR § 272.1). O
plano deve abranger os seguintes trabalhadores (49 CFR § 272.7):
a) empregados da ferrovia que estão sujeitos às leis pertinentes às horas de
serviço, tais como os empenhados em transporte ferroviário suburbano de
passageiros, funcionários de sinal;
b) empregados envolvidos em transporte ferroviário interurbano de passageiros;
c) empregados da ferrovia que inspecionam, instalam, reparam ou mantêm a
faixa de domínio ou estruturas ferroviárias; e
d) empregados da ferrovia que inspecionam, reparam, ou mantem locomotivas, carros de passageiros ou vagões de carga.
E deve incluir, no mínimo, as seguintes disposições para (49 CFR § 272.101):
a) informar todos os empregados envolvidos diretamente, logo que possível,
sobre as opções de auxílio disponíveis, em conformidade com o plano de
estresse de incidentes críticos da ferrovia;
b) oferecer auxílio oportuno para cada empregado diretamente envolvido,
após este ter realizado todas as ações necessárias para a segurança das
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pessoas e documentação do incidente;
c) oferecer transporte oportuno para casa para cada funcionário diretamente
envolvido, se necessário;
d) oferecer aconselhamento, orientação e outros serviços de apoio apropriados para cada funcionário diretamente envolvido;
e) permitir licença do dever subsequente ao incidente crítico, por uma quantidade de tempo a ser determinada por cada ferrovia, se solicitado por um
funcionário diretamente envolvido e se necessário e razoável;
f) permitir que cada empregado com essa licença adicional possa, se necessário e razoável, receber serviços preventivos ou tratamento relacionado
com o incidente ou ambos, desde que o diagnóstico clínico ou um profissional de saúde apoiem a necessidade de tempo adicional de licença para
que o empregado receba serviços preventivos ou tratamento, ou ambos; e
g) informar como serão oferecidas as proteções do plano para os funcionários da ferrovia operando ou, de outra forma, trabalhando na via férrea ou
operando por uma ferrovia diferente.
Tendo isso em vista, cada ferrovia deve elaborar e submeter seu plano de estresse para aprovação da FRA conforme o parágrafo 272.103. A FRA tem até 120
dias após o recebimento para enviar uma notificação à ferrovia com a sua decisão.
Caso a ferrovia faça alguma modificação após o plano ter sido aprovado, essa modificação também deve ser submetida à aprovação da FRA (49 CFR § 272.103).
A ferrovia deve manter uma cópia desse plano para inspeção e reprodução da
FRA, assim como fazer cópias do plano aprovado e entregá-las aos seus funcionários (49 CFR § 272.103), bem como cumprir com seu plano aprovado, caso contrário, sofrerá penalidades (49 CFR § 272.11).
Além do previsto no plano de estresse do incidente crítico, deve ser dada assistência médica imediata aos empregados que forem lesionados durante o expediente de trabalho, incluindo primeiros socorros, encaminhamento ao hospital e/ou tratamento médico. O empregado nunca poderá ser punido por solicitar essa assistência (49 USC § 20109(c)). Assistência à família de passageiros envolvidos em desastres ferroviários, incluindo funcionários da transportadora, também está prevista nas
seções 1139 e 24316 do 49 USC.
Quando ocorrer um acidente com mortes, o Presidente do Conselho Nacional
de Segurança nos Transportes deve indicar, dentro do Conselho, um diretor de ser1356
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viços de apoio à família e, fora do Conselho, uma organização independente sem
fins lucrativos experiente em acidente e comunicação pós-trauma (49 USC § 1139).
Entre as atribuições do Conselho e do diretor de serviços de apoio à família, encontram-se: solicitar uma lista com o nome dos passageiros acidentados à transportadora, que poderá ser divulgada apenas à família dos passageiros; auxiliar na identificação e recuperação dos passageiros feridos; informar às famílias destes sobre o acidente, sobre as responsabilidades das agências governamentais, da organização
independente sem fins lucrativos supracitada e da transportadora ferroviária frente
ao ocorrido, os resultados das investigações, e a data e o local das audiências e reuniões do Conselho acerca do assunto (49 USC § 1139).
A organização independente tem como funções: entrar em contato com as
famílias, oferecer-lhes serviços de aconselhamento e de saúde mental durante os 30
dias após a data do ocorrido, proporcionar um ambiente adequado para que tenham
privacidade e organizar um serviço memorial apropriado. Assim como o Conselho,
ela pode, ainda, solicitar à transportadora a lista com os nomes dos passageiros (49
USC § 1139).
Um plano de assistência para as famílias de passageiros envolvidos em acidentes ferroviários, elaborado pela transportadora ferroviária, deve ser apresentado
ao Presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, ao Secretário
de Transportes e ao Secretário de Segurança Interna (49 USC § 24316). O plano
deve conter: o processo pelo qual a transportadora ferroviária irá manter e fornecer,
quando solicitada, uma lista dos nomes de passageiros a bordo do trem em que ocorreu o acidente; o processo para comunicar as famílias dos passageiros sobre o
acidente; o plano para a criação e divulgação de um número de telefone gratuito para atender as chamadas dessas famílias; a garantia de que a transportadora vai oferecer treinamento adequado aos funcionários para atender essas famílias; a garantia
de que a transportadora irá trabalhar continuamente para assegurar assistência adequada às famílias; o processo pelo qual a família de cada passageiro será consultada sobre a disposição dos restos mortais e objetos pessoais do passageiro sob
controle da transportadora; e a garantia de que a família de cada passageiro será
consultada sobre a construção de qualquer monumento aos passageiros (49 USC §
24316).
No parágrafo 1139 do 49 USC é abordado o estabelecimento de uma forçatarefa formada por representantes das entidades competentes, das famílias dos
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passageiros e de trabalhadores da transportadora ferroviária, e responsável pela elaboração de: um plano modelo para auxiliar as transportadoras ferroviárias na resposta a acidentes; e, recomendações sobre métodos para melhorar a notificação do
acidente às famílias dos envolvidos, para assegurar assistência adequada às famílias de passageiros estrangeiros e para garantir contagem precisa e rápida do número de passageiros a bordo do trem.
Outras orientações sobre a segurança do trabalho de forma geral, não específicas para ferrovias, são encontradas na Lei do trabalho ferroviário (45 USC, parte
153). No entanto, os normativos analisados já dispõe de uma abordagem bem ampla
sobre o assunto no que diz respeito a serviços de transporte ferroviário, dispensando
sua apresentação. Contudo, sendo necessário ao longo dos estudos, poderá vir a
ser considerada.

4.6.8.5 Acidentes e incidentes
Inicialmente, neste item, foram tratadas algumas medidas para melhorar a
segurança e, dessa forma, prevenir a ocorrência de acidentes e incidentes e, posteriormente, foram analisadas as medidas a serem tomadas após a ocorrência de um
acidente, tais como: assistência médica ao passageiro ferido e apoio à sua família,
comunicação de acidentes, investigação de acidentes, etc.
No Título 49 do USC são apresentados estudos para melhorar a segurança e
reduzir, por conseguinte, o número de acidentes ferroviários, entre eles: estudo temporal de inspeção de vias (49 USC § 20142) e estudo de cabines de locomotivas (49
USC § 20103). No que tange ao estudo temporal de inspeção de vias, este deve basear-se nas pesquisas e estudos recentes sobre falha, defeito e fadiga ferroviária, na
existência de novas tecnologias de inspeção de vias ferroviárias e em informações
de acidentes causados por defeitos nos trilhos. O estudo tem a finalidade de verificar
se a periodicidade para inspeção de vias e os requisitos necessários para a restauração de trilhos devem ser modificados, se outros tipos de inspeções de via ou métodos de reparo devem ser introduzidos, e se a velocidade em que os veículos de
inspeção operam e sua área de cobertura são adequadas e se carecem de regulamentação pelo Secretário (49 USC § 20142). Estudos também devem ser elaborados para analisar o impacto, em relação à segurança, do uso de dispositivos eletrônicos pessoais durante o período de trabalho dos funcionários envolvidos em atividades de segurança ferroviária (49 USC § 20103). Podem ser incluídos nesse tópico
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os testes de uso de álcool e drogas por transportadores ferroviários que objetivam
evitar acidentes e incidentes envolvendo os mesmos e outras pessoas.
O parágrafo 20165 determina que os testes não federais de uso de álcool e
drogas aplicados pelos transportadores ferroviários utilizem métodos cientificamente
reconhecidos e que cada transportador ferroviário forneça um processo de reparação aos seus empregos que realizaram testes fora desse escopo. Por sua vez, a
parte 219 do citado Título, prescreve o mínimo de normas de segurança federais para o controle de álcool e uso de drogas, visando, consequentemente, a evitar a ocorrência de acidentes ferroviários (49 CFR § 219.1). Ressalte-se que qualquer pessoa
que não cumpra essas exigências, está sujeita a penalidades.
Dez subpartes compõe essa parte: geral, proibições, teste toxicológico pósacidente, teste por uma causa, identificando empregados problemáticos, testes antes da contratação, programas aleatórios de testes de álcool e drogas, procedimentos de teste de drogas e álcool, relatório anual e requisitos para guardar registros.
No que diz respeito às condições gerais para testes químicos, cada supervisor responsável por um grupo de empregados deve ser treinado para reconhecer os
sinais e sintomas de álcool e influência de drogas, intoxicação e mau uso, baseado
em um programa de instrução a ser disponibilizado para consulta, mediante demanda da FRA (49 CFR § 219.11). Qualquer funcionário deve participar de testes quando solicitado e espera-se concorde em executar todos os testes. Essa aceitação é
firmada em um termo de consentimento (49 CFR § 219.11).
Não permanecer disponível após a ocorrência de um acidente ou incidente é
considerado como recusa em participar dos testes, exceto no caso em que um empregado tenha sofrido lesão corporal, para o qual o atendimento médico deve ser
prioritário em relação à coleta de amostras para os testes de drogas ou álcool. Caso
o funcionário venha a falecer dentro de 12 horas após um acidente ou incidente ferroviário, considera-se que ele concordou com a coleta de amostras (49 CFR §
219.11).
Sempre que uma amostra é exigida de um empregado para a realização de
um teste, a ferrovia deve fornecer notificação escrita clara e inequívoca para esse
empregado, bem como uma notificação da(s) base(s) sobre a(s) qual(is) o teste é
requerido nos termos da regulamentação da FRA. Aliás, é dever de cada ferrovia
fornecer materiais educacionais que expliquem os requisitos dessa parte, e as políticas e procedimentos que dizem respeito ao preenchimento dessas exigências (49
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CFR § 219.23). Nada na presente parte pode ser interpretado como autorização para a utilização de coerção física ou qualquer outra forma de privação de liberdade a
fim de obrigar a execução dos testes (49 CFR § 219.11).
A subparte B da parte 219 trata das proibições, dispondo que nenhum funcionário pode portar, usar ou estar sob influência de álcool ou qualquer substância controlada enquanto estiver executando serviços ferroviários atribuídos pela ferrovia.
Não é permitido o uso de nenhuma dosagem de substâncias controladas, tanto no
período de serviço quanto no período de folga, a não ser que prevista ou autorizada
por um médico (49 CFR §§ 219.101, 219.102 e 219.103).
Se a ferrovia constatar que um empregado violou essa norma em relação ao
uso de álcool ou drogas ou ainda que se recusou a fazer os testes de verificação,
este deve ser removido imediatamente do serviço e dele desqualificado por um período de nove meses (49 CFR §§ 219.104 e 219.107). Se o funcionário negar que o
resultado do teste é válido, ele pode exigir e deve ser fornecida a oportunidade de
uma audiência perante um Presidente oficial para apurar esse resultado, imediatamente após a suspensão (49 CFR § 219.104).
Testes toxicológicos pós-acidente são abordados na subparte C. Segundo
essa subparte, os testes devem ser feitos nos seguintes casos: principais acidentes
de trem que envolvam fatalidades, ou a liberação de material perigoso acompanhado de evacuação ou lesão reportada, ou danos materiais iguais ou superiores a $
1.000.000; acidentes de impacto que resultem em uma lesão reportada ou em danos
materiais iguais ou superiores a $ 150.000; qualquer incidente de trem que envolva
uma fatalidade a qualquer funcionário trabalhando na ferrovia; ou acidente de trens
de passageiros com lesão reportada a qualquer pessoa. No caso de colisões entre o
material rodante ferroviário e um veículo rodoviário em uma passagem em nível e no
caso de acidentes causados por desastre natural, não há obrigatoriedade de serem
realizados esses testes (49 CFR § 219.201).
Após cada acidente, a ferrovia deve tomar as medidas possíveis para assegurar que todos os trabalhadores envolvidos forneçam sangue e amostras de urina, o
mais rápido possível, para testes toxicológicos pela FRA. Existindo as condições para obrigatoriedade de testes toxicológicos, a ferrovia pode também exigir que esses
empregados realizem testes de respiração, exceto aqueles que foram identificados
pelo representante da ferrovia como não tendo relação com a causa do acidente (49
CFR § 219.203).
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Um funcionário não pode ser chamado novamente para testes, se tiver sido
liberado do serviço no âmbito dos procedimentos normais da ferrovia, afora se a investigação preliminar indicar uma probabilidade clara de que o empregado desempenhou um papel importante na causa ou gravidade do acidente ou incidente, entre
outras exceções (49 CFR § 219.203).
A realização dos testes deve ser feita em uma instalação médica prédesignada pela ferrovia, próxima a uma localização onde a mesma executa suas operações (49 CFR § 219.203). Os resultados do teste são confidenciais (49 CFR §
219.211), devendo estar disponíveis, a princípio, apenas para a ferrovia, os empregados e a FRA (49 CFR §§ 219.205 e 219.206).
Se a ferrovia for incapaz, como resultado da não colaboração de um funcionário, em obter uma amostra e de enviar a FRA para teste, a ferrovia deve fazer uma
narrativa concisa da razão de tal falha em um relatório anexo ao relatório do acidente ou incidente (49 CFR § 219.209). O funcionário que se recusou a fazer o teste
pode solicitar uma audiência para esclarecer os fatos. Essa audiência deve determinar se o empregado cometeu uma falta ou não ao recusar a se submeter a testes,
levando em conta: se a ferrovia fez uma determinação correta da necessidade do
teste levando considerando os requisitos para o teste obrigatório, e se a recusa foi
fundamentada em pareceres médicos que afirmavam que um teste de sangue seria
incoerente com a saúde do trabalhador (49 CFR § 219.213).
De acordo com subparte D, a ferrovia deve exigir que um empregado se apresente para o teste de álcool ou drogas, ou que forneça amostra de fluídos ou
respiração quando existirem suspeitas razoáveis de supervisores, baseada no comportamento, linguagem e odores do corpo do trabalhador, de que o mesmo tenha violado qualquer proibição (49 CFR §§ 219.300 e 219.301). Além da suspeita fundamentada do uso de álcool ou drogas, constitui causa para administração do teste:
acidente ou incidente e violação de uma regra de segurança. O teste previsto só poderá ser realizado dentro de um período máximo de oito horas após as observações
ou o evento ocorrido sobre as quais a decisão de teste se baseia (49 CFR §
219.302).
Algumas medidas para auxiliar na identificação de funcionários problemáticos
no que diz respeito ao uso de álcool e drogas são indicadas na subparte E, entre elas: implantação de política destinada a incentivar e facilitar essa identificação, oferecendo ao empregado a oportunidade de tratamento e aconselhamento a partir de
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uma manifestação voluntária, denominada "política de encaminhamento voluntário"
(49 CFR § 219.401).
A ferrovia não pode contratar um empregado sem antes aplicar-lhe um teste
de uso álcool e drogas (49 CFR § 219.501). Caso o interessado pelo emprego se recuse a fazer o teste, não poderá ser contratado (49 CFR § 219.505). Todos os teste
de drogas e álcool exigidos ou autorizados devem ser realizados no local de trabalho
(49 CFR, parte 40).
Um programa de testes aleatórios, tanto para drogas quanto para álcool, também deve ser apresentado pela ferrovia para aprovação pela FRA. Após aprovado, o
programa deve ser implantado em até 45 dias, devendo os funcionários cooperarem
no fornecimento de amostras quando selecionados. Registros do programa devem
ser mantidos em um local seguro e com acesso controlado
Toda ferrovia que tenha um total de 400.000 horas de trabalho ou mais deve
submeter à FRA, no dia 15 de março de cada ano, um relatório que contenha os resultados do seu programa de prevenção de abuso de álcool ou drogas.
Por fim, cabe ressaltar que nada dessa parte restringe o poder da FRA em relação às investigações ou impacta as provisões das leis criminais do estado (49 CFR
§ 219.17).
Em relação aos padrões de segurança para equipamentos utilizados no
transporte ferroviário de passageiros, a parte 238 do 49 CFR, prescreve normas de
segurança para esses equipamentos com o objetivo evitar acidentes ou incidentes
que causem lesão ou morte aos empregados ou usuários da ferrovia, ou ainda atenuar as consequências de tais ocorrências quando elas não podem ser evitadas (49
CFR § 238.1). As ferrovias sujeitas a essa parte não devem usar, transportar, permitir que sejam usados ou transportados, oferecer ou aceitar em troca qualquer trem
ou equipamento de passageiros, enquanto em serviço, que tenha uma ou mais condições que não estejam de acordo com os requisitos de segurança dessa parte, ou
que não tenham sido inspecionados e testados como exigido por essa parte (49
CFR § 238.9). Qualquer pessoa que viole essa parte está sujeita a penalidades.
Um sistema de notificação e acompanhamento de reparos de equipamentos
de passageiros com defeitos deve ser realizado registrando-se as seguintes informações: o número de identificação do equipamento; a data em que o defeito foi descoberto; a natureza do defeito; a constatação feita por uma pessoa qualificada a
respeito do equipamento estar seguro para operar; o nome da pessoa que fez essa
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constatação; as eventuais restrições operacionais colocadas no equipamento; e as
reparações realizadas e a data em que elas foram feitas (49 CFR § 238.19).
A subparte B da parte 238 descreve o planejamento de segurança e requisitos gerais em relação aos equipamentos de passageiros. De acordo com esta, materiais usados na construção de um carro de passageiros ou de uma cabine de locomotiva devem ser testados, por um laboratório reconhecido, quanto às características de inflamabilidade e emissões de fumaça e uma certificação deve ser exigida
pelas ferrovias de que esse materiais estão em conformidade com os critérios estabelecidos (49 CFR § 238.103).
Ferrovias também devem assegurar-se que um carro ou cabine foi projetado
de modo a reduzir o risco de danos pessoais causados por incêndio a um nível aceitável em seu ambiente operacional, por meio de uma análise que deverá (49 CFR §
238.103):
a) identificar, analisar e dar prioridade aos riscos de incêndio inerentes no
projeto do equipamento;
b) tomar medidas eficazes para projetar equipamentos e selecionar materiais
que proporcionem resistência ao fogo compatível com o tempo necessário
para detectar um incêndio e evacuar pessoas com segurança, em caso de
incêndio;
c) garantir que um sistema de ventilação de um equipamento não contribui
com a letalidade de um incêndio;
d) identificar qualquer componente do trem que é um risco para início de incêndio e instalar, quando necessário, proteção contra superaquecimento
nesses componentes;
e) identificar qualquer compartimento desocupado do trem que possa apresentar perigo de incêndio e instalar, quando necessário, um sistema de detecção de fumaça ou fogo nesses compartimentos;
f) determinar se qualquer compartimento requer um extintor de incêndio portátil adicional, além daquele exigido pelo parágrafo 239.101, e instalá-lo,
quando necessário, nesses compartimentos;
g) analisar o benefício proporcionado pela inclusão de um sistema de supressão de fogo automático fixo em qualquer compartimento desocupado
do trem e instalá-lo, quando necessário, nesses compartimentos;
h) explicar como as questões de segurança foram resolvidas no projeto do
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equipamento e seleção de seus materiais; e
i) descrever a análise e os testes necessários para demonstrar que a abordagem de proteção contra incêndios utilizada no projeto do equipamento e
seleção de seus materiais atende aos requisitos dessa parte.
Cada ferrovia deve, portanto, realizar uma análise da segurança contra incêndios para qualquer carro ou locomotiva de passageiros utilizado na sua operação e
tomar as medidas corretivas para reduzir os riscos de lesões aos tripulantes e passageiros. Procedimentos para inspeção, verificação e manutenção dos sistemas de
segurança contra incêndio devem ser elaborados e adotados (49 CFR § 238.103).
Todas as partes que se movem, equipamentos de alta tensão, condutores
elétricos e disjuntores, tubulações que transportam fluidos quentes ou gases em todos os equipamentos de passageiros devem ser devidamente equipados com travas
ou guardas para minimizar o risco de lesão pessoal (49 CFR § 238.117).
Hardwares e softwares que controlam ou monitoram funções de segurança de
equipamentos de passageiros também são abordados por essa subparte, que determina que uma ferrovia deve desenvolver e manter um programa de segurança
escrito para orientar a concepção, desenvolvimento, teste, integração e verificação
de seus componentes e suas interfaces (49 CFR § 238.105).
Cuidados específicos no que tange à segurança contra falhas devem se ter
com (49 CFR § 238.105):
a) hardwares e softwares que controlam ou monitoram o sistema de travagem principal de um trem, incluindo:
− iniciação de um serviço completo ou frenagem de emergência no caso
de um hardware ou software falhar e prejudicar a capacidade do engenheiro de aplicar ou libertar os freios; ou
− garantia de acesso ao engenheiro na condução do controle manual do
sistema de travagem principal (frenagem de emergência).
b) hardwares e softwares que controlam ou monitoram a capacidade de desligar o sistema de alimentação principal e ingestão de combustível de um
trem, incluindo:
− desligamento da alimentação principal e corte da ingestão de combustível no caso de um hardware ou software falhar e prejudicar a capacidade da tripulação de comandar a função eletronicamente; ou
− garantia de comunicação à tripulação da capacidade de desligar a ali1364
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mentação principal e ingestão de combustível por meios não eletrônicos.
No que tange às portas de emergência, cada carro de passageiros deve ter
no mínimo uma porta exterior em cada lateral do carro que proporcione uma abertura de pelo menos 30 polegadas horizontalmente – 0,8 m - e 74 polegadas verticalmente – 1,9 m. Cada uma dessas portas laterais motorizadas deve ter um dispositivo
de acionamento manual, localizado ao lado da porta, capaz de liberá-la para que ela
possa ser aberta sem energia. Esse dispositivo deve ser facilmente acessado e operado por qualquer pessoa de dentro do carro sem a necessidade da utilização de
uma ferramenta para isso (49 CFR § 238.112).
As portas destinadas ao acesso de respondedores de emergência devem ser
marcadas, e instruções devem ser previstas para sua utilização, como especificado
no parágrafo 238.125. As saídas para as portas destinadas a serem egressos de
emergência devem ser marcadas e iluminadas com material luminescente no interior
de cada carro e instruções legíveis e compreensíveis para a sua utilização devem
ser fornecidas em ou perto de cada uma das mesmas (49 CFR § 238.112).
As portas interiores que se destinam a passagem de passageiros pelos carros, exceto portas de acesso a compartimentos de controle ou portas bipartidas, devem ser equipadas com um painel amovível ou janela removível de fácil operacionalidade para o caso de a porta não abrir em uma emergência. Esse painel ou janela
deve ser localizado de modo que o ponto mais baixo da abertura criada por meio da
remoção do mesmo não seja maior do que 18 polegadas acima do chão, e sua abertura deve ser de no mínimo 21 polegadas horizontalmente e 28 polegadas verticalmente (49 CFR § 238.112). Esse painel ou janela deve ser devidamente marcado e
iluminado, assim como as portas motorizadas devem ter um dispositivo de acionamento manual em conformidade com esse parágrafo (49 CFR § 238.112).
Além das portas para saídas de emergência, cada nível único ou principal de
carro de passageiros deve ter pelo menos: quatro janelas para saída de emergência,
sendo que pelo menos uma janela deve ser localizada em cada lado de cada (metade) do final do carro (49 CFR § 238.113); e, duas janelas para egresso de resgate,
localizadas em cada lateral do carro dentro de 15 pés da linha central do carro ou
7,5 pés da linha central caso o carro não exceda a 45 pés de comprimento (49 CFR
§ 238.114).
Ambas as janelas devem ser de simples e rápida remoção, possibilitarem
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uma abertura com dimensões mínimas de 26 polegadas horizontalmente e 24 polegadas verticalmente ou 24 polegadas horizontalmente e 26 polegadas verticalmente
quando localizadas dentro de uma porta exterior lateral. Elas devem ser devidamente sinalizadas conforme o parágrafo 238.125 e instruções devem ser fornecidas para sua correta operação (49 CFR §§ 238.113 e 238.114). Marcações baixas (no
chão) do trajeto da saída de emergência devem ser fornecidas conforme o parágrafo
238.127. Como parte da inspeção mecânica periódica, em um intervalo não superior
a 184 dias cada ferrovia deve testar uma amostra representativa dos painéis e janelas removíveis e dispositivos de controle manual para verificar se eles estão operando adequadamente (49 CFR §§ 238.112 e 238.113).
Acessos de emergência pelo teto também devem ser previstos, sendo o número total de no mínimo dois por cada carro de passageiros e a abertura total de pelo menos 26 polegadas longitudinalmente e 24 polegadas lateralmente. Seu acesso
pode ser projetado para ser realizado por meio da remoção de uma escotilha ou por
meio de corte de pontos fracos da estrutura, desde que estejam livres de obstruções,
estejam marcados e possuam instruções de operação; e, sua localização deve estar
dentro de cada metade do teto quando dividido o topo da parte inferior e quando dividida a esquerda da direita (49 CFR § 238.123).
Iluminações de emergência devem ser fornecidas em cada carro de passageiros e devem incluir, no mínimo um nível médio de iluminação de: 10,76 lúmen/m²
medido pelo nível do chão adjacente a cada porta exterior e cada porta interior que
dá acesso a uma porta exterior; 10,76 lúmen/m² medido a 25 polegadas acima do
nível do chão ao longo do centro de cada corredor e passagem; e, 1,08 lúmen/m²
medido a 25 polegadas do nível acima do chão em qualquer ponto ao longo do centro de cada corredor e passagem. Essas luzes também devem contar com um sistema reserva de alimentação conforme os requisitos do parágrafo 238.115.
Por fim, cada carro de passageiros deve ser equipado com um sistema de PA
(sistema de endereço público) que possibilite que um tripulante treinado se comunique por voz com os passageiros e, em alguns casos, até com pessoas da vizinhança
do seu trem para comunicar uma situação de emergência. Esse sistema pode ser
parte do próprio sistema de interfone (49 CFR § 238.121).
Cada carro que não exceda a 45 pés de comprimento deve ser equipado com
pelo menos um interfone, localizado em cada (metade) do final do mesmo e marcado conforme esse parágrafo. Um sistema reserva de energia também deve ser pre1366
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visto de acordo com esse parágrafo (49 CFR § 238.121)
Um plano de inspeção, verificação e manutenção deve ser elaborado pela ferrovia e fornecido para a FRA, contendo uma descrição: dos procedimentos de inspeção, intervalos e critérios; dos procedimentos de testes e os intervalos; dos intervalos da manutenção preventiva programada; dos procedimentos de manutenção; e,
do equipamento especial de teste ou dispositivos de medição necessários para executar as inspeções e testes (49 CFR § 238.107).
Tendo isso em vista, cada ferrovia deve elaborar também um programa de
formação, qualificação e designação para que seus funcionários e prestadores possam executar os serviços de inspeção, verificação e manutenção conforme o plano
supracitado, nos termos do parágrafo 238.109.
Segundo a parte 223 os materiais de vidro devem ser tal que não causem lesões nos trabalhadores e passageiros, como resultado de objetos golpeando as janelas de locomotivas e carros de passageiros.
Quanto à segurança de pedestres, orientações devem ser feitas com o objetivo de evitar atropelamentos, acidentes, lesões e mortes, incluindo (49 USC § 20134
– segurança de cruzamento de pedestres):
a) fornecimento de aviso sonoro de trens se aproximando para os pedestres
nas estações ferroviárias de passageiros;
b) sinais ou outros dispositivos visuais para avisar os pedestres de trens se
aproximando;
c) instalação de infraestrutura nas travessias de pedestres para melhorar a
segurança de pedestres que atravessam a linha férrea;
d) instalação de cercas para proibir o acesso à linha férrea; e
e) outras estratégias ou métodos, como determinado pelo Secretário.
Em relação às passagens em nível ferrovia-rodovia, a seção 204 discorre sobre o inventário nacional de cruzamentos, no qual um relatório inicial contendo inclusive informações sobre os dispositivos de alerta e sinalização, deve ser entregue por
cada estado ao Secretário de Transportes. O prazo para essa entrega é de: (i) seis
meses a partir da promulgação dessa lei para os cruzamentos existentes até essa
data; e (ii) seis meses a partir da abertura para operação de um novo cruzamento,
caso sejam abertos novos cruzamentos posteriores à entrega do relatório mencionado no item a). Esses relatórios devem ser atualizados periodicamente.
Além disso, cada operadora ferroviária deve dispor e divulgar junto com a plaANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1367

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

ca de numeração de cada passagem em nível, um número de telefone gratuito para
que possa ser relatado quaisquer problemas nesses cruzamentos, entre eles: (i)
mau funcionamento de sinais, cancelas e outros dispositivos que promovem a segurança; (ii) veículos com deficiências bloqueando a via; e (iii) obstruções de visibilidade para pedestres ou operadores de veículos (49 USC § 20152).
Quando recebida a notificação do problema (i) ou (ii), a operadora deve entrar
em contato com os trens que estejam operando perto da passagem em nível para
avisá-los, bem como, se necessário, entrar em contato com as autoridades de segurança pública competentes para que sejam tomadas as devidas providências. Enquanto que, a operadora, ao ser comunicada do problema (iii) ou de outro problema,
deve investigar essa comunicação e, se possível, corrigir a circunstância insegura
(49 USC § 20152).
A Operação Salva Vidas do parágrafo 24407 do 49 USC trata sobre a(s) concessão(ões) que a Administração Ferroviária Federal deve fazer para a Operação
Salva Vidas a fim de que seja elaborado um programa de informação pública e educação para auxiliar na prevenção e redução de acidentes e incidentes ferroviários.
Esses fundos podem, ainda, ser utilizados pela Operação Salva Vidas para implementar um programa piloto de conscientização pública em segurança ferroviária, em
um ou mais estados identificados na seção 202, de maneira a conscientizar a comunidade sobre assuntos correlatos com segurança ferroviária. Esse programa deve
estar coordenado com o Plano de Ação Estadual para passagens em nível.
Auditorias em ferrovias fazem parte das atribuições da Administração Ferroviária Federal, que podem utilizá-las para assegurar que os acidentes e o número de
mortes em passagens em nível sejam todos relatados para o banco de dados federal
(49 USC § 20901, Relatos de acidentes e incidentes).
Por último, o 49 USC traz uma seção dedicada à promoção da introdução de
novas tecnologias para melhorar a segurança em passagens em nível – o parágrafo
20161. Segundo esse parágrafo, o surgimento de novas tecnologias pode contribuir
na segurança ferroviária em passagens em nível e, portanto, seu incentivo faz parte
das políticas do Governo Federal.
Nesse sentido, propostas de novas tecnologias de segurança em passagens
em nível podem ser apresentadas ao Secretário pelos transportadores e fornecedores ligados ao setor. A decisão de sua aprovação caberá ao Secretário, que deverá
levar em consideração se a mesma atende ou não aos padrões da Administração
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Ferroviária Federal para o desenvolvimento e uso de sistemas baseados em processadores e sistemas de controle de trens, assim como as implicações de sua aplicação na segurança do usuário rodoviário (49 USC § 20161).
A parte 234 do 49 CFR também trata da segurança em passagens em nível,
incluindo sistemas de sinais, planos de ação do estado e sistemas de notificação de
emergência. Essa parte tem como objetivo prescrever o mínimo de: padrões de manutenção, inspeção e teste para sistemas de advertência de passagens em nível;
padrões para relatar as falhas desses sistemas e das ações que as ferrovias devem
implementar quando esses sistemas falham; requisitos para os estados desenvolverem planos de ação em relação às passagens em nível; requisitos para as ferrovias
estabelecerem sistemas para receber telefonemas gratuitos sobre as condições inseguras em passagens em nível e para tomar certas ações em resposta a essas
chamadas (49 CFR § 234.1).
De acordo com essa parte, cada ferrovia deve reportar ao FRA, por telefone,
em no máximo 24 horas, todo impacto entre um equipamento na via férrea e um veículo rodoviário, bicicletas ou pedestres em uma passagem em nível envolvendo uma
falha de sinais, incluindo as seguintes informações: nome da ferrovia; nome e número do telefone da pessoa que está reportando o impacto; hora, data e local do acidente; número de identificação da PN; as circunstâncias dos acidentes; número de
pessoas mortas ou feridas; e, velocidade máxima autorizada da ferrovia e da rodovia
(49 CFR § 234.7).
Para isso, cada ferrovia deve estabelecer e manter um serviço de telefone
gratuito pelo qual a ferrovia pode diretamente e prontamente receber telefonemas
sobre condições inseguras nas PNs (49 CFR § 234.303). Esse serviço de telefone
pode ser terceirizado de acordo com o parágrafo 234.307 e o telefone deve ser divulgado em um sinal de ENS no cruzamento conforme as seções 234.309 e
234.311.
Além disso, cada ferrovia deve emitir regras de modo a exigir que seus funcionários relatem à pessoas designadas por essa ferrovia, o mais rápido possível,
qualquer aviso de mau funcionamento do sistema (49 CFR § 234.101). Quando recebidas quaisquer notificações sobre o mau funcionamento do sistema, a ferrovia
responsável pela manutenção deve averiguar essa notificação, determinar a natureza do mal funcionamento e implantar, o quanto antes, uma ação apropriada (ajuste,
reparo ou substituição do componente) (49 CFR § 234.103).
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Enquanto a ação não for concluída, a ferrovia deve avisar a equipe de tripulação dos trens que estão autorizados a operar naquele cruzamento, antes que eles
cheguem ao cruzamento, e a agência de aplicação da lei com jurisdição sob o cruzamento, para que ela realize atividades para manter a segurança no cruzamento.
Devem também ser implantados meios alternativos, junto da agência de aplicação
da lei, de aviso do tráfego da ferrovia e rodovia de acordo com o parágrafo 234.105,
o parágrafo 234.106 ou o parágrafo 234.107, podendo ser utilizado um balizador ou
um policial uniformizado fornecendo os avisos, bandeiras de “pare” ou “prossiga”
e/ou avisos sonoros (49 CFR §§ 234.105, 234.106 e 234.107).
Caso a ferrovia que recebeu a notificação não seja responsável pela manutenção do sistema de aviso, ela deve primeiro notificar os trens que estão operando
naquela PN e a agência de aplicação da lei e, em seguida, notificar a ferrovia responsável para que ela implante uma ação adequada (49 CFR § 234.305). Caso o
cruzamento esteja localizado em uma ferrovia com múltiplas ferrovias de despacho
ou ferrovias de manutenção, uma delas é eleita a responsável primária e deve, portanto, divulgar seu número de telefone em um sinal ENS no cruzamento, receber os
relatórios de condições inseguras e contatar as outras despachantes para avisá-las
do ocorrido e para que sejam tomadas as medidas corretivas (49 CFR § 234.306).
Relatórios completos sobre as falhas de sinais deverão ser elaborados e entregues ao FRA no prazo de 15 dias nos termos do formulário da FRA nº 6180–83
(49 CFR § 234.9). Registros, em papel ou meio eletrônico, sobre as falhas de sinais,
contendo a data e identificação do cruzamento, e a correção feita, contendo a data e
o tipo de correção devem ser mantidos por um ano pelas ferrovias (49 CFR §
234.109).
Para assegurar a segurança das PNs, ainda devem ser observados os seguintes itens:
a) planos legíveis e corretos, necessários para a manutenção e para testes
adequados, devem ser mantidos em cada localização do sistema de aviso
da passagem em nível (49 CFR § 234.201);
b) os circuitos de controle que afetam a operação segura de um sistema de
alerta de um cruzamento devem funcionar, a princípio, a prova de falhas
(49 CFR § 234.203)
c) os aparelhos eletromagnéticos ou eletrônicos de cada sistema de sinais
devem ser mantidos em conformidade com os limites dentro do qual o sis1370
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tema foi concebido para funcionar (49 CFR § 234.205);
d) qualquer componente essencial de um sistema de aviso de um cruzamento que não esteja funcionando adequadamente, deve ser ajustado, reparado ou substituído sem demora (49 CFR § 234.207);
e) o funcionamento normal de qualquer sistema não deve sofrer interferência
de um teste ou de qualquer outra forma sem que primeiro sejam tomadas
medidas para garantir a segurança de tráfego da ferrovia (49 CFR §
234.209);
f) a área onde se encontram aparelhos do sistema de aviso em passagem
em nível deve ser assegurada contra a entrada não autorizada de pessoas
(49 CFR § 234.211);
g) cada circuito que afeta o bom funcionamento de um sistema de alerta deve
ser mantido livre de qualquer aterramento que permita um fluxo de corrente de 75% ou mais do valor necessário para reter um estado permissivo
de um aparelho de segurança (49 CFR § 234.213);
h) uma fonte de sistema de energia stand by deverá ser fornecida para operar o sistema de sinais em situações em que a fonte primária não possa
operar (49 CFR § 234.215);
i) unidades de luz piscando intermitentemente devem ser posicionadas adequadamente de modo a ser visíveis para o usuário da rodovia que se aproxima do cruzamento (49 CFR § 234.217);
j) as luzes das cancelas devem ser mantidas em condições de visibilidade
para os usuários (49 CFR § 234.219);
k) a tensão em cada lâmpada deve ser mantida a 85% ou mais da classificação prescrita para a lâmpada (49 CFR § 234.221);
l) a cancela deve ser visível, e deve iniciar seu movimento descendente não
inferior a três segundos depois das luzes começarem a piscar e assumir a
posição horizontal pelo menos cinco segundos antes da chegada de um
trem na PN (49 CFR § 234.223);
m) o sistema de sinais deve fornecer no mínimo 20 segundos de tempo de alerta antes do cruzamento ser ocupado por um trem (49 CFR § 234.225);
n) aparelhos de detecção de trens devem detectar um trem em qualquer parte de um circuito de detecção (49 CFR § 234.227);
o) cada circuito de detecção de trens deve detectar a aplicação de uma deriANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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vação de 0,06 ohm de resistência quando a derivação está ligada na via
férrea em qualquer parte do circuito (49 CFR § 234.229);
p) cada condutor de cada conjunto de fios incrustantes em um sistema de detecção de trens deve ser de condutividade suficiente (49 CFR § 234.231);
q) cada junta ferroviária não isolada localizada em um circuito de detecção de
trens deve ser ligada por outros meios além de barras de articulação e as
ligações devem ser mantidas em tal condição elétrica para assegurar condutividade (49 CFR § 234.233);
r) cada junta ferroviária isolada localizada para separar circuitos de detecção
de trens deve evitar que o fluxo de corrente entre os trilhos separados pelo
isolamento atinjam uma quantidade suficiente para provocar uma falha do
circuito de detecção de trens (49 CFR § 234.235);
s) um interruptor, quando equipado com um circuito de controle conectado a
um ponto e interconectado com o circuito de sistema de aviso, deve ser
mantido de modo que o sistema de aviso possa somente ser cortado
quando o ponto de interruptor estiver dentro de meio polegada da posição
de reverso completa (49 CFR § 234.237);
t) cada fio deve ser marcado para que possa ser identificado em cada terminal (49 CFR § 234.239);
u) fios isolados devem ser protegidos de uma lesão mecânica (49 CFR §
234.241);
v) um fio em uma linha de postes deve ser ligado a um isolador preso a um
braço transversal ou suporte em um poste e os cabos de antena devem
ser apoiados por um fio mensageiro (49 CFR § 234.243); e
w) cada sinal montado em uma PN deve ser mantido em boas condições e
ser visível aos usuários (49 CFR § 234.245).
Inspeções e testes em relação às observações supracitadas e apresentadas
do parágrafo 234.249 até o 234.271 devem ser feitas para determinar se o sistema
de aviso e os seus componentes são mantidos em condições de executar suas funções pretendidas (49 CFR § 234.247). Os resultados dessas inspeções e testes devem ser registrados em formulários fornecidos pelas ferrovias e devem ser mantidos
até o próximo registro de testes e inspeções (49 CFR § 234.273).
As passagens em nível são as responsáveis pela maior parte de acidentes e
incidentes, sendo que a legislação dos Estados Unidos demonstrou preocupação
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com o assunto ao dedicar seções e partes inteiras a elas. Esse tratamento especial
às passagens em nível é um exemplo de boa prática da legislação analisada e, portanto, pode vir a ser utilizado na criação do Marco Regulatório no Brasil.
Já no parágrafo 20103, Informação de túneis, e Garantia de segurança de
pontes ferroviárias, do 49 USC são dadas algumas diretrizes para auxiliar na segurança, respectivamente sobre túneis e pontes ferroviárias. Tendo isso em vista, os
operadores ferroviários devem manter e enviar periodicamente, quando solicitado
para o governo local um histórico de informações sobre seus túneis, incluindo: esquemas ou projetos, métodos de entrada e saída para dentro e para fora do túnel, tipos de cargas transportadas normalmente por meio do mesmo e atividades de inspeção e manutenção estrutural realizadas (49 USC § 20103 – informação de túneis).
Em relação às pontes ferroviárias, conforme citado no item 2.7.1, os proprietários de
linhas que cruzam uma ou mais pontes devem adotar um programa de gestão de
segurança de pontes com a finalidade de reduzir o número de acidentes (49 USC §
20103 – garantia de segurança de pontes ferroviárias).
A parte 239 do 49 CFR discorre sobre a preparação para emergências em
trens de passageiros. Essa parte tem como objetivo auxiliar no gerenciamento de
emergências por parte das ferrovias de passageiros (e das suas operadoras), amenizando, consequentemente, a gravidade de eventualidades ocorridas durante a operação do serviço de transporte. Para isso, são prescritas normas mínimas de segurança federais para a elaboração e aplicação de planos de preparação de emergência pelas ferrovias de passageiros (49 CFR § 239.1). Esse plano consiste em um
ou mais documentos que visem a preparação da ferrovia para que ela possa responder da maneira mais adequada possível às situações de emergência (49 CFR §
239.7).
Nesse caso, emergência significa um acontecimento inesperado envolvendo o
sistema de transporte de passageiros e resultando em uma ameaça para a segurança da(s) pessoa(s). Exemplos: descarrilamento de trens, acidentes em uma passagem em nível, lesão de um ou mais passageiros ou tripulantes, ameaça de bomba,
evacuação de trens, etc. (49 CFR § 239.7).
O plano de preparação para emergências deve incluir, pelo menos, os seguintes elementos e procedimentos (49 CFR § 239.101):
a) comunicação:
− um membro da tripulação deve avaliar a situação de emergência e inANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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formar sobre essa situação, o mais rapidamente possível, ao centro de
controle e, quando for o caso, aos passageiros, e
− o centro de controle ou o centro de comunicações de emergência deve
prontamente notificar a equipe de emergência, modos ferroviários adjacentes de transporte e funcionários das ferrovias apropriadas sobre o
acidente ou incidente ocorrido;
b) treinamento de funcionários e qualificação:
− os funcionários de bordo (tripulantes) devem estar cientes das suas
responsabilidades individuais contidas no plano, bem como devem ser
treinados, inicialmente e periodicamente, sobre as disposições aplicáveis do plano, tais como: familiarização com equipamento ferroviário,
conhecimento da situação, evacuação de passageiros, coordenação de
funções, e participação ativa nas instruções sobre a localização, função
e operação do equipamento de emergência a bordo,
− os funcionários do centro de controle e do centro de comunicações de
emergência devem possuir formação inicial e periódica em cursos de
ação adequados para cada situação potencial de emergência no âmbito do plano, devendo incluir: familiarização do território, procedimento
para buscar e comunicar informações de modo a auxiliar o pessoal
responsável pela e na resposta à emergência, protocolos que regem as
comunicações internas entre o centro de controle e o centro de comunicações de emergência, e protocolos que regem comunicações externas entre o centro de controle ou o centro de comunicações de emergência e equipes de emergência e modos ferroviários adjacentes de
transporte,
− a conclusão da formação inicial dos tripulantes, dos funcionários do
centro de controle e do centro de comunicações de emergência deve
ser prevista pelo plano segundo os prazos estipulados pelo 49 CFR,
− sempre que um novo funcionário for contratado, ele deve receber formação inicial conforme supracitado e dentro do prazo estipulado pelo
49 CFR, e
− testes devem ser feitos para avaliar se os funcionários estão qualificados de acordo com o plano de preparação para emergências;
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c) operações conjuntas: todas as ferrovias e operadoras de passageiros que
utilizem sua rede devem adotar, em conjunto, um plano de preparação para emergências com identificação das responsabilidades específicas de
cada entidade;
d) circunstâncias especiais: os túneis, as estruturas elevadas, como pontes
levadiças, os serviços em território eletrificado e a execução de operações
paralelas devem estar incluídos no plano de preparação para emergências;
e) relação com equipes de emergência: cada ferrovia deve estabelecer essa
relação, desenvolvendo e disponibilizando um programa de formação para
que a equipe de emergência possa estar preparada para lidar com tais situações, convidando a equipe para participar de simulações de emergência, e distribuindo as partes aplicáveis do seu plano de preparação para
emergências,
f) equipamento de emergência a bordo:
− devem estar indicados no plano de preparação para emergências os tipos de equipamento de emergência a ser mantidos a bordo e sua localização, incluindo, no mínimo: um extintor de incêndio por carro de passageiros, um pé de cabra por carro de passageiros e uma lanterna por
tripulante a bordo,
− no prazo máximo de 120 dias após o início das operações de passageiros, cada operadora ferroviária deve equipar seus trens com pelo
menos um kit de primeiro socorros,
− iluminação auxiliar de emergência também deve ser prevista e implantada, e
− esses equipamentos devem ser verificados periodicamente e substituídos, quando necessários;
g) informações sobre segurança para os passageiros: deve ser previsto, no
plano, a conscientização dos passageiros acerca dos procedimentos de
emergência por meio, entre outros métodos, da fixação de quadros com
instruções de emergência dentro dos carros de passageiros.
h) procedimentos relativos aos passageiros com deficiência: procedimentos
para promover a segurança dos passageiros com deficiência em todas as
condições identificadas no plano, como durante uma evacuação de trem,
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devem ser previstos.
O parágrafo 239.103 trata de simulações de emergência em trens de passageiros, determinando que cada operadora ferroviária deve realizar essas simulações,
em grande escala, segundo o cronograma apresentado no 49 CFR, a fim de verificar
a sua capacidade em executar o plano de preparação para emergência. Após cada
simulação ou até mesmo a ocorrência de situações de emergência, uma sessão de
esclarecimento e crítica deve ser realizada pela operadora, com participação dos
funcionários de bordo, do centro de controle e outros relevantes, para determinar a
eficácia do seu plano, verificando, no mínimo: se o equipamento de comunicações a
bordo funcionou corretamente, o tempo decorrido entre a ocorrência da situação de
emergência e a notificação da equipe de emergência, se o centro de controle ou o
centro de comunicações de emergência iniciou prontamente as notificações necessárias, se as equipes de emergência responderam a notificação de forma rápida e eficaz, e se a evacuação dos passageiros, incluindo os com deficiência ou lesão, dos
trens foi eficaz. Caso se julgue necessário, o plano deve ser melhorado ou alterado
(49 CFR § 239.105).
Uma cópia da proposta do plano de preparação para emergência ou as propostas de posteriores alterações do plano existente devem ser apresentadas à FRA.
A FRA, então, conduzirá uma avaliação preliminar da proposta do plano para determinar se ele cumpre as exigências estabelecidas e decidirá sobre sua aprovação.
Caso não seja aprovada a proposta, a FRA deve apontar os pontos deficientes para
que a operadora ferroviária possa corrigi-los, bem como providenciar uma nova cópia do plano para a FRA. Os prazos para esse trâmite são apresentados no parágrafo 239.201 – Plano de preparação para emergência: apresentação e aprovação – do
49 CFR. Uma cópia dos planos aprovados e alterações aprovadas deve ser mantida
por cada operadora ferroviária e por cada ferrovia (49 CFR § 239.203).
No 49 CFR, ainda é exigido que cada ferrovia realize testes operacionais com
os funcionários de bordo, do centro de controle e do centro de comunicações de
emergência, assim como inspeções para determinar o nível de conformidade com o
seu plano de preparação para emergências. Esses testes e inspeções devem ser
realizados de acordo com o programa da ferrovia e devem ser devidamente registros, incluindo seus resultados. Todos os registros devem ser mantidos pelas ferrovias e devem ser disponibilizados à FRA e estados participantes, bem como uma cópia do programa de testes e inspeções da ferrovia (49 CFR § 239.301).
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Pelo menos uma vez a cada seis meses, o funcionário responsável pela supervisão do programa de testes operacionais e inspeções deve realizar revisões e
análises dos testes e inspeções realizadas, fazendo um registro de comentários, os
quais devem ser disponibilizados aos representantes da FRA e mantidos pela ferrovia durante um ano após a avaliação. Antes do dia 1º de março de cada ano, cada
ferrovia deverá preparar um resumo de suas atividades do ano anterior com: o número, o tipo e o resultado de cada teste operacional e inspeção. Esse resumo deve
ser disponibilizado aos representantes da FRA e aos estados participantes, e mantido por três anos pela ferrovia (49 CFR § 239.301).
Cada ferrovia pode manter esses registros supracitados em via eletrônica
desde que as ferrovias tenham condições para isso (possuam computadores, scanners, etc.), a acessibilidade a essas informações sejam controladas e a autenticidade desses documentos possa ser confirmada (49 CFR § 239.303).
No que diz respeito a medidas pós-acidente, além da assistência à família dos
passageiros envolvidos no desastre, já anteriormente comentada, cabe citar alguns
aspectos em relação à Administração Ferroviária Federal. Um ponto a destacar pelo
49 USC e que pode auxiliar na investigação de acidentes e incidentes é que o Secretário poderá autorizar aos seus funcionários quebrarem o sigilo das comunicações por rádio de outros funcionários em circunstâncias que o Secretário considere
necessárias e apenas quando a comunicação é difundida ou transmitida por uma
frequência é (49 USC § 20107(c)(1)(A)):
a) autorizada para uso por um ou mais transportadores ferroviários por parte
da Comissão Federal de Comunicações; e
b) usada principalmente por essas transportadoras ferroviárias para comunicações relacionadas às operações da ferrovia.
Serão aceitas essas quebras de sigilo por alguns outros motivos com a condição que não serão utilizadas de forma que possam prejudicar a autoridade dos Estados Unidos em interromper uma comunicação, recolher, conservar, analisar, usar e
divulgar informações assim obtidas de acordo com uma disposição diferente dessa
subseção (49 USC § 20107(c)(1)(E)).
No início do ano civil de 2009, o Secretário deve disponibilizar para o público
e publicar em seu site um relatório que forneça informações resumidas sobra as inspeções de conformidade de segurança, de produtos perigosos e auditorias que os
inspetores federais ou estaduais realizaram no ano fiscal anterior, que inclua a linha
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férrea, força motriz, equipamentos, sinais, passagens em nível, práticas operacionais, relatórios de acidentes, incidentes e produtos perigosos (49 USC §
20120(a)(1)).
Nesse relatório devem ser fornecidos também um resumo das ações da Secretaria dos Transportes ou da FRA que inclua: o número de sanções civis avaliadas; as quantidades de sanções pagas; a quantidade finais de sanções avaliadas; o
número de audiências administrativas solicitadas e concluídas, relacionadas com a
lei de transporte de produtos perigosos ou ações de execução contra a pessoa; o
número de casos enviados ao Procurador-Geral para acusação civil ou criminal; e, a
análise do efeito do número de inspeções e ações de execução sobre o número e a
taxa de acidentes e incidentes relatados (49 USC § 20120(a)(2-5)).
As informações citadas nos dois parágrafos anteriores são exigidas para cada
ferrovia da classe I individualmente e no total para ferrovias de classe II e III, transportadores de produtos perigosos e indivíduos (49 USC § 20120(a)(4)(A-B)).
O relatório ainda: identifica os casos apelados de negação ou revogação de
certificação para maquinistas apelados e duração média que levou para ser decidido
pelo Conselho de Revisão de Engenheiros de Locomotiva, um auditor administrativo
ou juiz de direito administrativo e o administrador da FRA; fornece uma explicação
sobre quaisquer mudanças nos programas de aplicação do Secretário ou da Administração Ferroviária Federal ou nas políticas que podem afetar substancialmente a
informação reportada; e, inclui todas as informações adicionais que o Secretário determina como útil para melhorar a transparência do seu programa de execução (49
USC § 20120(a)(5-7)).
Assim, todas essas informações constituem o relatório anual redigido pela
Secretaria de Transporte e pela FRA e que deve ser apresentado anualmente às
comissões respectivas da Câmara e do Senado.
A parte 225 do 49 CFR – Acidentes/incidentes de ferrovias: classificação de
relatórios e investigação – tem por propósito fornecer a FRA informações acuradas
relacionadas aos perigos e riscos que existem nas ferrovias dos EUA. A FRA usa
essas informações para efetivamente levar suas responsabilidades sob as partes
201-213 do 49 CFR, assim como para determinar as tendências comparativas de
segurança de ferrovias e o desenvolvimento da eliminação dos perigos e dos programas de redução dos riscos cujo foco é prevenir ferimentos, mortes e acidentes
ferroviários. Qualquer estado pode requerer que as ferrovias submetam suas cópias
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dos relatórios sobre acidentes/incidentes e ferimentos e doenças arquivados na FRA
sob essa parte, sob acidentes/doenças que ocorrem em seu estado (49 CFR §
225.1).
A aplicabilidade dessa parte, como provida nos parágrafos adiante, aplica-se
a todas as ferrovias exceto:
a) uma ferrovia que opera transporte de carga somente dentro de instalação
que não é parte do sistema geral de transporte ferroviário ou que não possui nenhuma via exceto trechos internos a uma instalação que não é parte
do sistema geral de transporte ferroviário (49 CFR § 225.3(a)(1));
b) operações de transporte ferroviário de massa em uma área urbana que
não é conectada com o sistema geral de transporte ferroviário (49 CFR §
225.3(a)(2));
c) a ferrovia que transporta passageiros exclusivamente no interior de uma
instalação que seja insular ou que não possui nenhuma via, exceto a via
usada exclusivamente para o transporte de passageiros dentro de uma
instalação que é insular. Uma operação não é considerada insular se um
ou mais dos seguintes fatos ocorrem por sua via (49 CFR § 225.3(a)(3)):
um cruzamento público ferroviário/rodoviário em greide que esteja em uso;
um cruzamento em nível que esteja em uso; uma ponte sobre uma estrada
pública ou um curso d’água usado para navegação comercial; ou um corredor comum com uma ferrovia, isto é, sua operação ocorre a 10 m de
qualquer ferrovia.
O parágrafo 225.9 aborda os tipos de acidentes e incidentes que podem ser
reportados por telefone e outros eventos.
Cada ferrovia deve informar imediatamente, conforme previsto nas alíneas “b”
a “d” desse parágrafo, sempre que ela fica sabendo da ocorrência de um acidente/incidente decorrente da operação da ferrovia, ou um evento ou exposição que pode ter surgido a partir do funcionamento da ferrovia, que resulta na (49 CFR §
225.9(a)(1)):
a) morte de um passageiro do transporte ferroviário ou de um empregado da
estrada de ferro;
b) morte de um funcionário de um empreiteiro que realiza trabalhos na propriedade de uma estrada de ferro, da posse da ferrovia, arrendada ou
mantida pela ferrovia contratante; ou,
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c) morte ou ferimentos de cinco ou mais pessoas .
Cada ferrovia deve informar imediatamente, conforme previsto nas alíneas “b”
a “d” desse parágrafo, sempre que ela fica sabendo da ocorrência de qualquer dos
seguintes eventos que surgiram a partir da operação da ferrovia (49 CFR §
225.9(a)(2)):
a) um acidente de trem que resulta em ferimentos graves a dois ou mais
membros da tripulação do trem de passageiros que requer a sua admissão
a um hospital;
b) um acidente de trem resultando em evacuação de um trem de passageiros;
c) a fatalidade resultante de um acidente de trem ou incidente de trem em
uma passagem em nível ferrovia-rodovia quando uma morte ocorre em um
prazo de 24 horas do acidente/incidente;
d) um acidente de trem resultando em danos (com base em uma estimativa
bruta preliminar) de US$ 150.000 ou mais para ferrovia e propriedade não
ferroviária; ou
e) um acidente de trem resultando em danos de US $ 25.000 ou mais para
um trem de passageiros, incluindo propriedade ferroviária e não ferroviária.
O despachante ferroviário deve informar, imediatamente, sempre que ele fica
sabendo da ocorrência de qualquer acidente de trem (49 CFR § 225.9(a)(3)):
a) que envolve uma colisão ou descarrilamento em uma linha principal que é
usada para o serviço regular de passageiros; ou
b) que interrompe uma linha principal usada para o serviço regular de passageiros.
O relato telefônico exigido por esse parágrafo será feito pelo telefone de
chamada gratuita para o Centro Nacional de Resposta (49 CFR § 225.9(b)).
Cada relato deve informar: nome da ferrovia, nome, título, número do telefone
da pessoa que esta fazendo o relato do acidente, todas as circunstâncias factuais,
geográficas, tempo data e localização do acidente, nº de mortos e feridos, e estimativas dos danos ferroviários e não ferroviários (49 CFR § 225.9(c)).
Na medida em que a necessidade de informar um acidente/incidente depende
de uma determinação do fato ou uma estimativa de danos à propriedade, um relatório será considerado imediato, se feito o mais cedo possível após o tempo que a determinação ou estimativa é feita, ou razoavelmente poderia ter sido feita, o que ocor1380
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rer primeiro, levando em consideração a saúde e a segurança das pessoas afetadas
pelo acidente/incidente, incluindo ações destinadas a proteger a ambiente (49 CFR §
225.9(d)(1)).
O parágrafo 225.11 determina que cada empresa ferroviária submetida a essa
parte submeterá a FRA um relatório mensal de todos os acidentes ferroviários descritos a seguir (49 CFR § 225.11(a)(1-3)):
a) os acidentes/incidentes em passagens em greide em cruzamentos de ferrovias-rodovias descritos no parágrafo 225.19;
b) os acidentes/incidentes em equipamentos ferroviários descritos no parágrafo 225.19; e
c) os acidentes/incidentes que provocam morte, ferimentos e doenças ocu-

pacionais descritos no parágrafo 225.19.
O citado relatório será elaborado segundo os preceitos definidos no parágrafo
225.21 em cópia de papel, ou por meio ótico, ou por via eletrônica, como prescrito no
parágrafo 225.37, e será submetido em 30 dias depois de expirado o mês durante o
qual os acidentes/incidentes ocorreram (49 CFR § 225.11(b)).
Se no relatório de um acidente/incidente com um equipamento ferroviário para
a FRA, uma ferrovia cita o fator humano de um empregado como causa primária ou
causa contribuinte de um acidente; então a ferrovia que citou tal empregado deve
completar o relatório de acordo com o guia da FRA com um “anexo do fator humano
de um empregado com o acidente” (49 CFR § 225.12(a)).
Daqui em diante os textos tornam-se exclusivamente administrativos na relação da ferrovia com a FRA. Esses textos estão incluídos no parágrafo 225.12, alíneas “b” a “h”, porque dizem respeito exclusivamente às práticas processuais dos
Estados Unidos. O parágrafo 225.13, sobre relatórios atrasados também não diz
respeito à segurança ferroviária diretamente, indicando apenas os meios administrativos de regularizar o assunto, por meio de um relatório cobrindo os fatos atrasados
e uma carta de justificativa da ferrovia a FRA.
O parágrafo 225.15 trata dos seguintes acidentes/incidentes não relatáveis:
a) com relação a outras pessoas que não são empregados ferroviários, a ferrovia não relatará as lesões: que ocorrem nas passagens em nível ferrovia-rodovia que não têm a presença ou operação de equipamentos na via;
ou, a presença de funcionários da ferrovia então envolvidos na operação
da ferrovia (49 CFR § 225.15(a));
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b) com relação aos empregados da ferrovia em serviço, a ferrovia não relata
as seguintes lesões ou doenças de um trabalhador em serviço (classificado como tipo “A”)136 (49 CFR § 225.15(b)):
c) a lesão ou doença ocorrida em ou próximas de alojamentos e um evento
ou exposição não resultante da operação de uma ferrovia;
d) no momento da lesão ou doença, o funcionário estava presente no ambiente de trabalho como um membro do público em geral e não como um
empregado; ou,
e) a lesão ou doença é causada por um acidente de automóvel e ocorreu em
um estacionamento da empresa ou da empresa de acesso rodoviário, enquanto o empregado está em transporte pendular de/e para o trabalho.
f) com relação aos empregados em serviço ou fora de serviço, a ferrovia não
relatará as seguintes lesões e doenças: a lesão ou doença que envolve sinais que ocorrem fora do ambiente de trabalho; a lesão ou doença provocada pela participação voluntária em programas de bem-estar, ou médico,
ou aptidão ou atividade recreacional; a lesão ou doença resultante da alimentação e bebidas ingeridas pelo empregado (se o empregado ficou doente pela alimentação fornecida pelo empregador, esse fato deve ser comunicado como doença de trabalho, para funcionário de classe A ou B); a
lesão ou doença produzida por serviços produzidos por trabalhos fora da
ferrovia realizados pelo empregado, fora do horário de trabalho; a doença
que é apenas um resfriado ou gripe comum; ou, a doença que trata-se de
uma doença mental que não foi relacionada com as condições do serviço
(49 CFR § 225.15(c)(1-7); e
g) em relação a acidentes/incidentes com equipamentos ferroviários, uma ferrovia não comunica acidentes/incidentes com equipamento ferroviário, se
são cumpridas as condições do presente parágrafo137 (49 CFR §
225.15(e)).
O funcionário que relata os acidentes/incidentes ferroviários deverá determinar o que é relatável e aquilo que não é de um acidente após examinar as provas à
136

A obrigação de não reportar essas lesões ou doenças não recai sobre outros tipos de pessoas,
como por exemplo: trabalhadores fora de serviço (classificados como tipo “B”), passageiros de
trem (classificados como tipo “C”), etc.
137
A obrigação não afeta a obrigação de uma ferrovia de manter registros de acidentes/incidentes
como exigido pelo parágrafo 225.25 (Formulário FRA F6.180.97 – Registro inicial de acidentes/incidentes com equipamentos ferroviários).
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disposição. A FRA não pode delegar autoridade sobre fatos que ainda estão em discussão. Em todo o caso, a decisão será da FRA (49 CFR § 225.17(a)).
Mesmo que não haja testemunhas de um acidente, se houver evidência de
que um acidente relatável possa ter ocorrido, deve ser elaborado um relato do acidente (49 CFR § 225.17(b)).
Todos os acidentes relatáveis como “reivindicados, mas não admitidos pela
ferrovia” serão tratados pela FRA com atenção especial e deve ser determinado um
inquérito posterior. Acidentes/incidentes aceitos como relatáveis são tabulados e incluídos nos vários levantamentos estatísticos emitidos pela FRA. A negação de
qualquer conhecimento ou a recusa de admitir a responsabilidade pela ferrovia não
exclui esses acidentes/incidentes de constar entre os valores mensais e anuais. Fatos declarados por uma ferrovia que tendem a refutar a alegação de uma pessoa lesada são tomados em consideração e, quando os fatos parecem suficientes para
sustentar a posição da ferrovia, o caso deixa de ser declarado nos relatórios da ferrovia (49 CFR § 225.17(c)).
Para fins de relatório, classificam-se os acidentes em (49 CFR § 225.19):
a) grupo I – Cruzamento de ferrovia-rodovia em greide;
b) grupo II – Equipamento ferroviário; e
c) grupo III – Morte, ferimento e doença ocupacional.

O parágrafo 225.21 trata dos formulários que devem ser preenchidos no caso
de acidente/incidente e que podem ser obtidos no site http://safetydata.fra.dot.gov/
officeofsafety/ (49 CFR § 225.21). A lista dos formulários está apresentada a seguir
com seu número e título (49 CFR § 225.21(a-k)):
a) Form. FRA F 6180.54 – Relatório de acidente/incidente com equipamento
ferroviário;
b) Form. FRA F 6180.55 – Resumo de lesões e doenças ferroviárias;
c) Form. FRA F 6180.55a - Resumo de lesões e doenças ferroviárias (continuação da folha anterior);
d) Form. FRA F 6180.56 – Relatório anual de homens-horas ferroviária por
estado;
e) Form. FRA F 6180.57 – Relatório de acidente em cruzamento em nível ferrovia-rodovia;
f) Form. FRA F 6180.81 – Anexo de fatores humanos de empregados;
g) Form. FRA F 6180.78 – Notificação para empregado de ferrovia envolvido
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em acidente/incidente atribuído a fator humano de empregado e declaração de empregado como suplemento ao relatório de acidente ferroviário;
h) Form. FRA F 6180.98 – Registro de lesão e/ou doença de empregado ferroviário;
i) Form. FRA F 6180.97 – Registro inicial de acidente/incidente com equipamento ferroviário;
j) Form. FRA F 6180.107 – Registro alternativo de doença reclamada para
ser relatada como de trabalho; e
k) Form. FRA F 6180.150 – Formulário para inquérito para lesão de usuário
ferroviário.
Qualquer morte, lesão ou doença de um empregado vitimado em um acidente
que envolva operações conjuntas deve ser relatada no formulário Form. FRA F
6180.55a pelo empregado da ferrovia (49 CFR § 225.23(a)). Em todos os casos que
envolvam operações conjuntas, cada ferrovia deve fazer o seu relato no Form. FRA
F 6180.55a das mortes das pessoas desse trem ou de outro equipamento ferroviário
(49 CFR § 225.23(b)).
Em acidentes/incidentes com equipamento ferroviário em operações conjuntas, a empresa responsável pelos reparos e manutenção da via na qual o acidente/incidente ocorreu, e qualquer outra ferrovia diretamente envolvida no acidente/incidente, deve relatar o acidente/incidente no Form. FRA F 6180.54 (49 CFR §
225.25(c)).
Cada ferrovia deve manter tanto o registro de lesão e doença do empregado,
equivalente ao Form. FRA F 6180.98, e/ou um registro alternativo projetado pela ferrovia, tal como descrito na alínea “b” desse parágrafo, de todas as lesões e doenças
relatáveis e das responsabilidades de seus empregados em cada estabelecimento
ferroviário onde tais funcionários apresentam-se para o trabalho, incluindo, mas não
limitado a uma divisão operacional, escritório em geral, e grandes instalações, como
uma locomotiva ou instalação de reparo de carros ou uma instalação de construção
(49 CFR § 225.25(a)).
O registro alternativo ao Form. FRA F 6180.98 conterá, no mínimo, as seguintes informações: nome da ferrovia; número do caso/incidente; nome completo e data
de nascimento do empregado ferroviário; gênero do empregado; número de identificação do empregado; data na qual o empregado foi contratado; endereço residencial
do empregado que inclui o nome da rua, cidade, código de endereçamento postal;
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telefone residencial, com código de área; nome da instalação onde normalmente o
empregado apresenta-se para o serviço; endereço completo da instalação anterior;
título da atividade do empregado; departamento designado; sítio específico onde o
acidente/incidente ou exposição ocorreu, incluindo a cidade, condado, estado e código de endereçamento postal; data e horário da ocorrência; AM/PM ou tempo de 0
a 24hs; início do horário de serviço do empregado; se empregado estava no local
quando a lesão, doença ou condição ocorreu; se o empregado estava no ou fora de
serviço; hora e data na qual o empregado notificou a empresa da condição em tempo corrido ou AM/PM; nome e título do funcionário notificado da ferrovia; descrição
da atividade geral na qual esse empregado estava empenhado antes da lesão/doença/condição; descrição de todos os fatores associados como caso que são
pertinentes ao entendimento de como ocorreu; descrição, em detalhe, das lesões,
doenças, condições nas quais o empregado estava, incluindo as partes do corpo afetadas; identificação de todas as pessoas e organizações utilizadas para avaliar ou
tratar da condições, ou ambas; as instalações, provedor e endereços completos;
descrição de todos os procedimentos, medicações, terapia, etc., usados ou recomendados para o tratamento da condição; e, extensão e resultados das lesões ou
doenças para mostrar o que segue como aplicável: morte, restrição de trabalho, doença ocupacional, etc. Cada ferrovia indicará o resumo da lesão/doença ferroviária
(folha de continuação) no formulário FRA F 6180.55a. Será dada ao empregado a
oportunidade de revisar totalmente o seu arquivo, a pedido, numa cópia do Formulário FRA F 6180.98 (49 CFR § 225.25(b-j)).
Os registros da FRA deverão ser retidos por períodos variáveis dependendo
de que se trata. Assim, por exemplo, a retenção por um período de 5 anos valerá para os formulários: FRA F 6180.98, FRA F 6180.98, etc. Registros de retenção por
dois anos da mesma forma valerão para os formulários: FRA F 6180.97, 6180.8,
6180.78, etc. (49 CFR § 225.27(a)(1-2)).
As sanções civis podem ser aplicadas a qualquer pessoa relacionada profissionalmente com empresas ferroviárias que violem a legislação relativa a essa parte.
Qualquer pessoa que provoque a violação de qualquer exigência é sujeita a sanções
civis com valores variáveis e aplicáveis desde que a violação tenha sido realizada
com o desejo de prejudicar pessoas ou perdas de bens materiais (49 CFR § 225.29).
A política da FRA é investigar acidentes/incidentes no transporte ferroviário
que resultaram na morte de um empregado ferroviário ou em lesões de 5 ou mais
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pessoas. Pode-se também investigar outros acidentes se isso melhorar a segurança
ferroviária (49 CFR § 225.31(a)).
Representantes da FRA estão autorizados a investigar acidentes/incidentes e
possuem credenciais emitidas que lhes permitem inspecionar os registros das ferrovias e propriedades. Eles estão autorizados a obter todas as informações pertinentes
relativas aos acidentes/incidentes sob investigação, a fazer perguntas a pessoas
que tenham conhecimento dos fatos, a realizar entrevistas e inquéritos, e a participar
como observador de audiências conduzidas pelas ferrovias. Quando necessário para levar a cabo uma investigação, a FRA poderá autorizar a emissão de intimações
para exigir a apresentação de registros e a prestação de depoimento (49 CFR §
225.31(b)).
Sempre que necessário, a FRA deverá agendar uma audiência antes de uma
autorização do auditor. Os depoimentos serão realizados sob juramento, será feito
um registro e proporcionada a oportunidade de interrogar as testemunhas (49 CFR §
225.31(c)). O administrador da FRA pode exigir autópsias e outros testes com os
funcionários da ferrovia que morreram como resultado de um acidente/incidente para
a condução de uma investigação (49 CFR § 225.31(d)).
As informações obtidas pela FRA por meio das investigações de acidentes
poderão ser publicadas nos relatórios públicos ou utilizadas para outros fins que a
FRA julgar apropriado (49 CFR § 225.31(e)). O parágrafo 209.03 do 49 CFR prevê
que nenhuma parte de um relatório de uma investigação de acidente sob o parágrafo 209.02 pode ser admitido como prova ou utilizado para qualquer finalidade, em
qualquer processo ou ação por danos crescente fora de qualquer assunto mencionado no relatório de investigação de acidentes (49 CFR § 225.31(f)).
Todas as ferrovias adotarão e cumprirão com o Plano de Controle Interno por
escrito que deverá ser mantido no escritório onde os funcionários relatores da ferrovia desenvolvem suas tarefas oficiais. Cada ferrovia deverá modificar seu Plano de
Controle Interno em função das modificações dos seus procedimentos de elaboração de relatórios. O Plano de Controle Interno deve ser concebido para manter precisão absoluta e deve incluir, no mínimo, cada um dos seguintes componentes:
a) uma declaração da política de compromisso de completa e acurada relação de todos os acidentes, incidentes, lesões, e doenças ocupacionais que
resultaram da operação ferroviária (49 CFR § 225.33(a)(1));
b) a divulgação da declaração de política do item anterior a todos os funcio1386
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nários, pessoal de supervisão e de gestão, bem como os procedimentos
para processar queixas de qualquer pessoa sobre a política declarada que
estão sendo violados e as ações disciplinares apropriadas prescritas para
cada empregado, supervisor, gerente, ou diretor da empresa acusado de
violar a política (49 CFR § 225.33(a)(2));
c) cópias dos formulários internos e/ou uma descrição do sistema computacional interno de registro usado para a coleta de dados e um registro interno de informações de acidentes e incidentes (49 CFR § 225.33(a)(3));
d) uma descrição dos procedimentos internos usados pela ferrovia para o
processamento de formulários e/ou de dados informatizados (49 CFR §
225.33(a)(4));
e) uma descrição dos procedimentos de revisão interna aplicáveis às informações coletadas sobre acidentes e incidentes (49 CFR § 225.33(a)(5));
f) uma descrição dos procedimentos internos utilizados para a coleta de dados de custo e para a compilação de custos no que diz respeito às informações sobre acidentes e incidentes (49 CFR § 225.33(a)(6));
g) uma descrição dos procedimentos internos aplicáveis para garantir uma
comunicação adequada entre o departamento ferroviário responsável pela
apresentação dos relatórios de acidentes e incidentes, a FRA e qualquer
outro departamento dentro da ferrovia responsável pela coleta, recebimento, processamento e comunicação de acidentes e incidentes (49 CFR §
225.33(a)(7));
h) uma declaração de procedimentos aplicáveis que preveem a atualização
da informação do acidente e incidente antes de relatar à FRA e uma declaração de procedimentos aplicáveis que preveem a alteração de informações de acidentes e incidentes especificada no ''Guia FRA para a preparação de relatórios de acidentes/incidentes'' (49 CFR § 225.33(a)(8));
i) uma declaração que especifica o nome e título do funcionário da ferrovia
responsável pela auditoria do desempenho da função de relato, uma declaração da frequência (pelo menos uma vez por ano civil) com a qual as
auditorias são efetuadas e uma identificação do local onde o mais recente
relatório de auditoria pode ser encontrado para inspeção e fotocópias (49
CFR § 225.33(a)(9));
j) uma breve descrição da organização da empresa ferroviária, incluindo a
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identificação de: todos os componentes que regularmente entram em posse de informações pertinentes para a elaboração de relatórios no âmbito
dessa parte, o título de cada funcionário da ferrovia que faz os relatos, o título de cada gestor de tais componentes e os funcionários que são responsáveis por cada componente (49 CFR § 225.35(a)(10) (i)(A-D));
k) o organograma em vigor da organização que satisfaça as informações do
item anterior (49 CFR § 225.33(a)(10)(ii)).
No caso do Formulário FRA F 6180.107 ou formulário alternativo projetado
pela ferrovia, devem ser incluídas as seguintes informações: uma declaração que
especifica o(s) nome(s), título(s) e endereço(s) do(s) custodiante(s) desses registros,
toda a documentação de apoio, tais como registros médicos, e onde os documentos
estão localizados (49 CFR § 225.33(a)(11)).
O parágrafo 225.35 determina que cada empresa ferroviária deverá ter um local onde qualquer representante da FRA ou sua agência estadual terá acesso centralizado a uma cópia dos registros e relatórios necessários, sob essa parte, para
exame e fotocópia (49 CFR § 235.35(a)). Cada empresa ferroviária sujeita a essa
parte deve também fornecer a qualquer representante da FRA ou a uma agência estadual que participa em atividades de investigação ou/e vigilância ou a um representante autorizado qualquer outro acesso de relevância médica, podendo reivindicar
registros para exame e fotocópia durante o horário comercial (49 CFR § 235.35(b)).
O parágrafo 225.37 dá a opção de submeter relatórios, atualizações e alterações por meio de meios óticos (CD-ROM), ou por meio de submissão eletrônica via
Internet (49 CFR § 225.37).
A FRA não inclui dados de suicídio (conforme definido no parágrafo 225.5) em
seus resumos periódicos de dados sobre o número de lesões e doenças associadas
à operação da ferrovia (49 CFR § 225.41).
Considerando os parágrafos expostos, cabe ressaltar que a legislação dos
Estados Unidos faz muitas considerações acerca de medidas para melhorar a segurança e prevenir acidentes, incluindo testes de uso de drogas e álcool, bem como
padrões de segurança para equipamentos utilizados no transporte ferroviário de
passageiros, sobre medidas pós-acidente no que tange à assistência médica dos
passageiros, procedimentos de emergência, comunicação de acidentes, investigação e relatórios.
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4.6.8.6 Danos intencionais e polícia ferroviária
Danos intencionais são abordados no parágrafo 20151 do 49 USC. Especificamente, esse parágrafo traz uma estratégia para prevenir invasões à ferrovia, vandalismo e violação de sinais de aviso de passagem em nível. Essa estratégia envolve a avaliação da legislação existente e em vigor sobre o tema de modo a desenvolver e revisar periodicamente os métodos-modelo de prevenção a danos intencionais,
bem como os códigos de aplicação dos mesmos a serem considerados pelas legislaturas estaduais e locais e entidades governamentais. Também faz parte da estratégia, a elaboração de um programa de alcance global que vise a melhorar a comunicação entre todos os atores envolvidos com a segurança, de modo a criar uma
consciência pública e da polícia sobre os atos de invasão e de vandalismo e, consequentemente, reforçar os métodos de prevenção e seus códigos de aplicação. Ressalte-se ainda, como última etapa da estratégia, que sanções civis ou penais para
esses atos devem ser previstas em legislação estadual modelo a ser desenvolvida e
disponibilizada aos estados pelo Governo Federal.
A parte 209 do 49 CFR descreve certos procedimentos empregados pela FRA
na aplicação dos estatutos e regulamentos relativos à segurança ferroviária. Apesar
dessa parte tratar mais de assuntos ligados à dimensão jurídico-legal no que diz
respeito a como proceder um inquérito e à dimensão de gestão e controle no que
tange as penalidades, cabe ressaltar, para a dimensão de segurança, que a FRA
poderá iniciar um processo segundo a subparte C quando o mesmo tem motivos para acreditar que uma pessoa está empenhada em uma conduta ou padrão de conduta que envolve uma ou mais violações das leis, regulamentos ou ordens federais de
segurança ferroviária (49 CFR § 209.201).
Com isso, conclui-se que, apesar da legislação dos Estados Unidos fornecer
uma estratégia quanto à prevenção de danos intencionais, essa “estratégia” pode
ser considerada mais como uma política do que realmente uma lista de orientações
concretas quanto às ações que devem ser tomadas pelas ferrovias para tentar evitar
esses atos de invasão e de vandalismo. Essa lista deverá somente ser abordada,
posteriormente, pelos métodos de prevenção desses crimes e contravenções e de
legislação modelo a ser desenvolvida.
Em relação à polícia ferroviária, o capítulo II do 49 CFR define a origem e funções da polícia ferroviária dos Estados Unidos. Nos EUA o policial ferroviário é um
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funcionário que é comissionado em seu estado de residência legal ou no estado de
emprego primário e empregado por uma ferrovia para fazer cumprir as leis estaduais
quanto à proteção da propriedade ferroviária, do pessoal, dos passageiros e/ou da
carga. No caso, comissionado significa que um oficial do estado tem certificado ou
foi designado de outra forma como um funcionário da ferrovia, qualificado sob os requisitos de licenciamento do estado para atuar como um agente da polícia ferroviária
naquele estado (49 CFR § 207.2).
Em relação à designação e comissionamento (49 CFR § 207.3):
a) a ferrovia pode designar funcionários para serem comissionados por uma
autoridade estadual como policiais ferroviários a serviço nos estados em
que a estrada de ferro possua propriedades;
b) o policial ferroviário designado será comissionado por uma ferrovia no estado no qual o oficial policial possua residência legal ou que o agente da
polícia ferroviária possua o emprego primário.
Após o policial ferroviário ter sido designado por um estado ou estados, a ferrovia deve enviar, por correio registrado, um aviso por escrito aos funcionários apropriados de todos os outros estados em que o oficial da polícia ferroviária irá exercer
seu cargo. O aviso de comissionamento deve conter as seguintes informações (49
CFR § 207.4):
a) o nome do oficial da polícia ferroviária;
b) o número distintivo, número de identificação, classificação, código ou outra
informações de identificação atribuída ao agente da polícia ferroviária;
c) a data de comissão;
d) o estado ou estados em que o oficial da polícia ferroviária é comissionado;
e) a data em que o oficial da polícia ferroviária recebeu formação ou novo
treinamento sobre as leis de tal estado ou estados;
f) o nome do funcionário da ferrovia que designou o empregado como um
policial ferroviário; e
g) fotografias coloridas dos tipos de crachás, dos cartões de identificação, e
de outros materiais que a ferrovia usa para identificar seus agentes da polícia ferroviária.
Um agente da polícia ferroviária designado por uma ferrovia e comissionado
sob as leis de qualquer estado está autorizado a aplicar as leis de qualquer estado
em que a ferrovia possui propriedade e no qual a ferrovia tenha feito o aviso de co1390
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missionamento conforme citado anteriormente. Esse agente pode fazer cumprir as
leis relevantes apenas para a proteção: dos trabalhadores, passageiros, ou patronos
da ferrovia; da propriedade da ferrovia ou bens confiados à ferrovia para fins de
transporte; do movimento de carga intraestadual, interestadual ou estrangeira na
posse da estrada de ferro ou em posse de outra operadora ferroviária ou nãoferroviária, enquanto na propriedade da ferrovia; e, do movimento ferroviário de pessoal, equipamento e materiais vitais para a defesa nacional (49 CFR § 207.5).
A autoridade exercida nos termos do parágrafo anterior por um oficial para
quem a ferrovia tenha feito o aviso de comissionamento em conformidade com o parágrafo 207.4 deve ser a mesma que a de um policial ferroviário designado sob as
leis daquele estado (49 CFR § 207.5).
Os poderes de aplicação da lei do agente da polícia ferroviária só é aplicável
na propriedade da ferrovia. No entanto, se uma pessoa for suspeita de violar a lei na
propriedade da estrada de ferro, um oficial pode exercer seus poderes de aplicação
da lei fora da propriedade ferroviária, incluindo, sem limitação, a investigação e prisão, se permitido pela legislação estadual (49 CFR § 207.5).

4.6.8.7 Controle, comando e sinalização
A parte 222 do 49 CFR tem como objetivo fornecer requisitos para o uso da
buzina, visando à segurança, em passagens em nível públicas ferrovia-rodovia, exceto em zonas de silêncio estabelecidas conforme apresentado na subparte C dessa
parte. Nos termos estabelecidos, a buzina de locomotiva ou outro dispositivo sonoro
deve ser usada quando a locomotiva está se aproximando de um cruzamento público ferrovia-rodovia (49 CFR § 222.21), respeitando os seguintes critérios:
a) o soar da buzina de locomotiva com dois longos sons, um som curto e um
som longo será iniciado e deverá ser repetido ou prolongado até que a locomotiva ocupe a travessia;
b) a buzina da locomotiva deve começar a ser tocada, pelo menos, 15 segundos, mas não mais do que 20 segundos, antes da locomotiva entrar na
PN, exceto:
− quando a buzina da locomotiva está com defeito e a locomotiva está
sendo encaminhada para o reparo;
− quando o maquinista é incapaz de estimar com precisão o tempo da
chegada do trem no cruzamento por qualquer motivo (nesse caso, ele
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pode começar a soar a buzina da locomotiva não mais de 25 segundos
antes da locomotiva entrar no cruzamento);
− quando as locomotivas viajam a velocidades superiores a 60 mph
(nesse caso, elas não podem começar a soar a buzina mais do que um
quarto de milha de antecedência da passagem em nível mais próxima,
mesmo se o avanço de alerta da buzina da locomotiva for inferior a 15
segundos de duração);
− quando os trens e locomotivas pararem em uma proximidade estreita
com uma passagem em nível (nesse caso, os mesmos podem aproximar-se do cruzamento e soar a buzina da locomotiva por menos de 15
segundos antes da locomotiva entrar na passagem em nível, se o maquinista for capaz de determinar: que cruzamento não está obstruído e
que a PN está equipada com luzes e cancelas automáticas, e as cancelas estão totalmente abaixadas; ou, que não há nenhum movimento
rodoviário conflitante se aproximando da passagem em nível público
ferrovia-rodovia).
De acordo com 49 CFR § 229.129 - buzina da locomotiva:
a) cada locomotiva líder deve ser equipada com uma buzina de locomotiva
que produz um nível de ruído mínimo de 96 dB (A) e um nível máximo de
som de 110 dB (A) a 30 m à frente da locomotiva em sua direção de viagem. A buzina da locomotiva deve ser arranjada de modo que possa ser
convenientemente operada a partir da posição normal do engenheiro durante a operação da locomotiva;
b) o teste do nível sonoro da buzina da locomotiva deve estar em conformidade com os seguintes requisitos:
− um medidor devidamente calibrado de nível sonoro deve ser usado, no
mínimo, em conformidade com os requisitos da Comissão Eletrotécnica
Internacional (IEC), Padrão 61672-1 (2002-05), para um instrumento de
classe 2,
− um calibrador acústico que deve ser utilizado, no mínimo, em conformidade com os requisitos da norma IEC, Padrão 60942 (1997-1911),
para um instrumento classe 2, e
− qualquer alteração nos níveis de calibração antes e depois deve ser in-
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ferior a 0,5 dB. Após o rendimento do sistema de buzina da locomotiva
ter atingido um nível estável, o nível de som equivalente A - ponderado
(resposta lenta) - para uma duração de 10 segundos (LAeq, 10s) deverá ser obtido quer diretamente, utilizando um decibelímetro integrador,
ou gravado uma vez por segundo e calculada indiretamente. A média
aritmética de uma série de pelo menos seis de tais leituras de 10 segundos de duração deve ser utilizada para determinar a conformidade.
O desvio padrão das leituras deve ser inferior a 1,5 dB;
c) esse parágrafo não se aplica às locomotivas de operações de trânsito rápido que são de outro modo sujeitos à presente parte.
A parte 233 – exigências de relatórios de sistemas de sinais – do 49 CFR
prescreve requisitos de informações no que dizem respeito aos métodos de operação ferroviária, sistemas de bloco de sinalização, intertravamentos, sistemas de controle de tráfego, parada automática do trem, controle de trens e sistemas de sinalização de cabina, ou a outros métodos e sistemas assemelhados. Essa parte aplica-se
ao sistema geral de transporte ferroviário de bitola padrão; não se aplica a operações de trânsito rápido de trens sobre vias que são utilizadas exclusivamente para
objetivos que não se aplicam ao sistema geral de transporte ferroviário (49 CFR §§
233.1 e 233.2(a-b)).
Todos os transportadores comunicarão num prazo de 48 horas à FRA a ocorrência de um acidente/incidente sempre que tenha conhecimento da ocorrência de
um acidente/incidente decorrente da falha de um aparelho, dispositivo, método ou
sistema que funcione ou indique como exigido pela parte 236 do 49 CFR que resulta
em um aspecto mais favorável do que o pretendido ou outra condição de risco para
o movimento de um trem (49 CFR § 233.5).
A subparte H da parte 236 aborda as normas para sinalização baseada em
processadores e sistemas de controle de trens. Entre seu escopo e propósito está
promover a segurança da operação dos sistemas de controle de trens e da sinalização baseada em processadores, os quais são considerados críticos nesses objetivos.
O Plano do Sistema, subsistemas ou componentes de segurança do sistema
de sinalização ou controle de trem baseado em processadores digitais consistirá no
Plano do Produto de Segurança (PSP, em inglês), que refere-se ao documento formal que descreve em detalhe todos os aspectos dos produtos de segurança, incluANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1393

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

indo os procedimentos para o seu desenvolvimento, instalação, implantação, manutenção, reparo, inspeção, testes e modificações, assim como as análises de apoio
as suas reivindicações de segurança (49 CFR § 236.903).
O Plano Ferroviário do Programa de Segurança (RSPP, em inglês) a ser
submetido à aprovação da FRA servirá como seu mais importante documento de
segurança para todos os produtos críticos de segurança (49 CFR § 236.905(a)).
As áreas sujeitas à analise do RSPP serão, no mínimo, as seguintes (49 CFR
§ 236.905(b), itens 1 a 5): exigências e conceitos; projeto para verificação e validação; projetos para os fatores humanos; e plano de configuração do controle de gestão.
A expressão “controle positivo de trens” significa um sistema controlado por
computador que busca impedir abalroamento de trens, excesso de velocidade, descarrilamentos, incursões em limites de trabalho estabelecidos e movimento de um
trem por meio de comutações erradas (49 CFR § 104(i)(3). Portanto, os sistemas
CPT nos Estados Unidos tendem a ser muito semelhantes aos sistemas de controle
de trens desenvolvidos pela Comunidade Europeia.
No prazo de 18 meses após a promulgação dessa lei, as operadoras de classe I e empresa operadora que presta serviço ferroviário intermunicipal de passageiros e pendulares regulares deverão apresentar ao Secretário de Transporte um plano para a implementação de um CPT até 31 de dezembro de 2015 (49 CFR §
104(a)(1)):
a) na sua principal linha sobre a qual o transporte ferroviário intermunicipal ou
pendular de passageiros é fornecido regularmente;
b) na sua principal linha sobre a qual materiais venenosos ou tóxicos à inalação são transportados; e
c) nas outras linhas conforme prescrito pelo Secretário por regulamento ou
ordem.
A revisão e aprovação do plano apresentado segue o procedimento comum
da Secretaria de Transporte (49 CFR § 104(a)(1)).
O mais tardar até 31 de dezembro de 2012, o Secretário enviará um relatório
ao Comitê de Transportes e Infraestrutura da Câmara dos Deputados e ao Comitê
de Comércio, Ciência e Transporte do Senado sobre o andamento dos transportadores ferroviários na implementação de tais sistemas de controle positivo de trens (49
CFR § 104(d)(1)). Para instalar o CPT em qualquer serviço comercial ferroviário, o
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Secretário exigirá que ele tenha certificado que qualquer sistema ou componente tenha sido aprovado da parte 236 do 49 CFR, e cumpre as exigências dessa parte (49
CFR § 104(g)).
No parágrafo 20164 do 49 USC é tratado, especificamente para qualquer território em um sistema ferroviário que não tenha um sinal ou sistema de controle de
trem instalado ou operacional, o desenvolvimento e utilização de tecnologia de segurança ferroviária, tais como (49 USC § 20164(a)):
a) dispositivos ou indicadores de monitoramento de posição de comutação;
b) rádio, controle remoto, ou outros interruptores assistidos;
c) detectores de caixa quente, água alta, ou de terremotos;
d) dispositivos por controle remoto que limitam a zona de locomotivas;
e) cercas deslizantes;
f) monitores de vídeo de passagem em nível;
g) sistemas de alerta de integridade de trilhos; ou
h) outras tecnologias de segurança ferroviária semelhantes, conforme determinado pelo Secretário.

4.7 Região Metropolitana de Nova Iorque
4.7.1 Contextualização
4.7.1.1 Caracterização
A RM de Nova Iorque situa-se em posição costeira no nordeste estadunidense, como apresentado na Figura 3.6.
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Figura 3. 6 – Mapa dos EUA com destaque para a região metropolitana de Nova Iorque

Fonte: Wikimedia (2015a).

Abrange uma área de 34,490 km2, cujo relevo é predominantemente plano. A
RM inclui cidades pertencentes aos estados de New York, New Jersey, Connecticut
e Pennsylvania (Figura 3.7).
A população da RM era de 23.076.664 hab. em 2010, de acordo com o US
Census Bureau, e a estimativa para 2014 era de 23.632.722 hab. O que a faz a maior RM do país (US CENSUS BUREAU, 2015). A população urbana representa
97,3% do total da RM de Nova Iorque, de acordo com New Geography (2015).
O PIB da RM foi de US$ 1.471.170 milhões em 2013, e o PIB per capita foi de
US$ 69.074, no mesmo ano (US CENSUS BUREAU, 2015). O Índice de Gini da cidade de Nova Iorque, de acordo com United States Census Bureau (2015), foi de
0,5402, em 2013, e vem apresentando acréscimo nos últimos anos. Já o IDH da RM,
de acordo com Measure of America (2015), foi de 6,12 em 2014.
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Figura 3. 7 – Região metropolitana de Nova Iorque

Fonte: Wikimedia (2015b).

Um resumo dos dados supracitados pode ser visualizado no Quadro 3.6.
Quadro 3. 6 – Características gerais da RM de Nova Iorque
Características gerais da RM de Nova Iorque
Localização

Posição costeira no nordeste norte-americano

Área¹

34,490 km²

População (2010)¹

23,076 milhões de hab.

População atendida pelo sistema de transporte¹

15,1 milhões

População de Nova Iorque¹

8.491.079 hab.

População de Newark¹

277.140 hab.

População de Jersey City¹

247.597 hab.

População urbana da RM (2014)²

97,3%

População rural da RM (2014)²

2,7%

PIB (2013)¹

US$ 1.471.170 milhões

PIB per capita (2013)¹

US$ 69.074

Índice de Gini (2013)¹

0,5402

IDH (2014)³

6,12

Fonte: ¹US Census Bureau, ²New Geography, ³Measure of America.
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4.7.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
O serviço de transporte metropolitano fica a cargo da Metropolitan Transportation Authority (MTA), uma empresa pública sem fins lucrativos. A MTA é a maior rede de transportes norte-americana, servindo a uma população de 15,1 milhões de
pessoas, em uma área de 13.000 km² na RM de Nova Iorque. Ela realiza 2,69 bilhões de viagens por ano – o que equivale a um em cada três usuários de transporte
público nos Estados Unidos e dois terços dos passageiros ferroviários. A RM possui
3330 km de via de bitola de 1,435 m. A densidade ferroviária, se calculada com a área total da RM, é de 96,5 km de ferrovia por 1000 km², já se calculada com a real
área de influência do STFP passa para 256 km de ferrovia por 1000 km² (MTA,
2015a).

4.7.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
Para fins operacionais, a MTA subdivide-se em (MTA, 2015a): MTA New York
City Transit, MTA Long Island Rail Road, MTA Metro-North Railroad, MTA Bridges
and Tunnels e MTA Capital Construction.

MTA New York City Transit
A New York City Transit é responsável pela operação do New York City Subway, que atende Manhattan, The Bronx, Brooklyn e Queens – como mostra a Figura
3.8; da Staten Island Railway, que serve a Ilha de Staten; e também da New York
City Bus, uma rede de ônibus que serve os cinco bairros da cidade (MTA, 2015a).
De acordo com a MTA (2015a), em 2014, a New York City Transit, no que diz
respeito ao metrô e ao sistema de ônibus, transportou 2.394.391.531 passageiros no
ano de 2013, com uma média de 7.660.605 passageiros por dia útil. Ela é responsável por 24 linhas de metrô e 230 linhas de ônibus, e tem uma frota 6.344 carros de
metrô e 4.525 ônibus. Opera 1060 km de via férrea – com 468 estações no total – e
3228 km de linhas de ônibus.
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Figura 3. 8 – Mapa do metrô da cidade de Nova Iorque

Fonte: MTA (2015a).

Já a State Island Railway transportou 4.220.566 passageiros no ano de 2013,
com uma média de 15.052 passageiros por dia útil. Opera uma linha de metrô, como
mostra a Figura 3.9, com 46 km de extensão e 24 estações. Nessa ferrovia operam
63 carros (MTA, 2015a).
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Figura 3. 9 – Mapa da Staten Island Railway

Fonte: MTA (2015a).

MTA Long Island Rail Road
A MTA Long Island Rail Road, fundada em 1834, é o maior e mais antigo sistema ferroviário pendular operando sob seu nome original nos Estados Unidos. A
ferrovia estende-se de Manhattan até Long Island, como mostra a Figura 3.10.
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Figura 3. 10 – Mapa da Long Island Rail Road

Fonte: MTA (2015a).

A ferrovia renovou muitos dos seus antigos carros elétricos por carros M-7 de
última geração e modernizou sua frota a diesel com novas locomotivas, carros com
dois níveis e locomotivas dual-mode, que operam tanto a diesel como a eletricidade,
o que possibilitou viagens sem troca de trem MTA (2015a).
Consoante MTA (2015a), em 2013 a Long Island Rail Road transportou
83.384.106 passageiros, em média 290.524 passageiros por dia útil. A ferrovia conta
com 11 linhas e 955 km de via. No total são 124 estações e 1.161 vagões.

MTA Metro-North Railroad
A Metro-North Railroad, segundo MTA (2015a), é a segunda maior ferrovia
suburbana pendular dos Estados Unidos. Suas principais linhas partem da estação
Grand Central e ligam a cidade de Nova Iorque a seus subúrbios setentrionais, nos
estados de Nova Iorque e Connecticut. A oeste do Rio Hudson, as linhas Pescack
Valley e Port Jervis operam partindo do Terminal Hoboken em Nova Jérsei e servem
os condados de Rockland e Orange, como ilustrado na Figura 3.11.
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Figura 3. 11 – Mapa da Metro-North Railroad

Fonte: MTA (2015a).

De acordo com a MTA, a ferrovia modernizou seu material rodante com a aquisição de carros M-7 para as linhas Harlem e Hudson, e está introduzindo carros
M-8 – em parceria com o estado de Connecticut – para substituir a frota da linha
New Haven. Em 2013, transportou 83.378.565 passageiros, uma média de 285.366
passageiros por dia útil. A Metro-North conta com 122 estações distribuídas ao longo
de 1279 km, e uma frota de 1.191 carros circulando em cinco linhas em operação
MTA (2015a).

4.7.1.4 Arranjo institucional
O sistema de transportes está sob a tutela do Departamento de Transportes
dos EUA (U.S. Department of Transportation), ao qual se subordina a Administração
Feral de Trânsito (FTA – Federal Transit Administration), responsável por prover assistência técnica e financeira para os sistemas de transporte público locais (FTA,
2015).
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Consoante FTA (2015), o governo federal, por meio da FTA, provê assistência
financeira para o desenvolvimento de novos sistemas de transporte público e melhoria, manutenção e operação daqueles existentes. A FTA supervisiona os subsídios
aos estados e operadores locais através de seus dez escritórios regionais no país.
Os beneficiários dos subsídios são responsáveis por administrar seus programas de
acordo com os requisitos federais, e a FTA é responsável por garantir que eles sigam tais requisitos bem como aqueles de natureza administrativa e legal.
A MTA foi fundada pela Legislatura do Estado de Nova Iorque em 1968. Ela é
administrada por um conselho com 17 membros nomeados pelo governador e aprovados pelo senado do estado de Nova Iorque. Para fins operacionais, subdivide-se
em: MTA New York City Transit, MTA Long Island Rail Road, MTA Metro-North Railroad, MTA Bridges and Tunnels e MTA Capital Construction (MTA, 2015a).
A Figura 3.12 representa o organograma institucional da MTA – a empresa
pública que opera o transporte urbano na RM de Nova Iorque, como supracitado – e
de suas respectivas subsidiárias, como exposto nas seções anteriores.

Figura 3. 12 – Organograma da MTA

Fonte: MTA (2015b).

4.7.2 Dimensão jurídico-legal
Delimitação da Região Metropolitana
Nos termos da Lei das Autoridades Públicas, segundo o seu § 1262, foi criado
o distrito metropolitano para fins de transporte (Metropolitan Commuter Transportation District). O mesmo engloba a cidade de Nova Iorque e os municípios de DutANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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chess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk e Westchester. Há, ainda, a previsão de que os municípios de Dutchess, Orange e Rockland sejam excluídos da região metropolitana por meio de procedimento iniciado pelos próprios municípios.
Importa ainda mencionar que, de acordo com o Código Americano (U.S. Code), o Office of Management and Budget, departamento do Executive Office of the
President, é responsável por elaborar o orçamento do Poder Executivo e entre suas
tarefas está a delimitação de regiões metropolitanas, para fins estatísticos.
O Office of Management and Budget, por meio do Boletim nº 15-01, de 15 de
julho de 2015, atualizou o delimitação das regiões metropolitanas dos EUA e estabeleceu que a região metropolitana de Nova Iorque engloba “New York-Newark-Jersey
City, NY-NJ-PA”, cujas principais cidades são “New York, NY; Newark, NJ; Jersey
City, NJ; White Plains, NY; New Brunswick, NJ; Lakewood, NJ”.

4.7.2.1 Regime
4.7.2.1.1 Tratamento constitucional e competências
A Constituição Estadual de Nova Iorque tem uma estrutura bem distinta daquela das constituições estaduais brasileiras, trazendo regras bastante específicas
sobre o tratamento que o legislador deve dar ao transporte. Dentre outros destacase, inicialmente, o artigo 7º, parágrafo 14º, no qual o constituinte determina ser possível, por meio de lei, a criação de dívida do Estado para a eliminação de passagens
em nível, além de compra de propriedade de ferrovias, bem como bens e direitos relacionados à atividade de transporte ferroviário. Cabe apenas mencionar que a referida dívida, poderá ser financiada através da emissão de títulos públicos e deverá se
limitar ao valor previsto na Constituição de Nova Iorque.
Já em seu artigo 8º, parágrafo 2º, está estabelecido que nenhum condado, cidade, vila, aldeia ou distrito escolar deverá contrair dívida, salvo se essa for para fins
locais. Ainda de acordo com o referido parágrafo, como regra, é estabelecido que
nenhuma dívida deverá ser contraída por mais tempo do que o período de provável
utilidade do objeto ou de finalidade a qual a dívida se destina, prazo este que deverá
ser determinado pelo órgão regulador da contratação, que não poderá ultrapassar
quarenta anos.
De modo bastante distinto daquele verificado nas constituições estaduais brasileiras, a Constituição de Nova Iorque não dá tratamento de direito fundamental ao
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transporte de passageiro. Por outro lado, a referida Constituição prolonga-se no detalhamento de como o estado, bem como seus condados e demais entes federativos, poderão endividar-se de modo a fomentar as atividades de transporte ferroviário.
Observa-se ainda que, diferentemente do que foi verificado na legislação brasileira, a Constituição de Nova Iorque não regula o tema das regiões metropolitanas,
sendo essa matéria infraconstitucional.
No que se refere à delimitação federal, destaca-se, ainda, que, apesar de haver a referida delimitação das regiões metropolitanas, essas não constituem instituto
legal propriamente dito, sendo instrumento utilizado para fins estatísticos, de modo
bem distinto do que se observa na legislação brasileira. Essa diferença destaca uma
distinção estrutural entre o sistema brasileiro e o sistema americano.
Importa observar que o critério de delimitação das áreas metropolitanas nos
EUA é fruto de um conjunto de regras estabelecidos pelo chamado Standards for
Delineating Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas. Essas regras utilizam-se,
especialmente, de informações demográficas. Apesar de haver distinto propósito
(propósito estatístico), o critério adotado para a delimitação das regiões metropolitanas, realizada pelo departamento responsável especificamente pelo orçamento do
Executivo nos EUA, parece semelhante ao que se vê na prática brasileira. Contudo,
importa esclarecer que a Constituição federal não determina nenhum critério específico, sendo cargo dos Estados a delimitação das regiões.
Contudo, como foi visto acima, há também a delimitação infraconstitucional
em âmbito municipal, por meio da Lei das Autoridades Públicas. Essa lei traz delimitação de uma região metropolitana exclusivamente para fins de transporte público,
distintamente do que se verificou ser possível de realizar no Brasil.

4.7.2.1.2 Regimes de exploração
O conjunto de normas selecionadas e analisadas para a elaboração do presente estudo, especialmente a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque, permite
concluir que, atualmente, o sistema férreo de Nova Iorque é gerido pela autoridade
pública, a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, e operado pela Metropolitan
Transportation Authority (MTA), administrado pela primeira.
Assim como no Brasil, onde se verificou situações em que a via férrea de determinadas regiões metropolitanas são operadas diretamente por entes públicos, em
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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Nova Iorque, segue-se essa mesma estrutura. É importante notar que, à parte das
posições políticas que influenciam a escolha do modelo a ser adotado, importante
notar que o bom funcionamento de um sistema de metrô é determinado por diversos
fatores que devem ser levados em conta na escolha. A operação direta por entes
públicos das vias de metrô em Nova Iorque, bem como em São Paulo, por exemplo,
são exemplos importantes que devem ser analisados tendo em vista não apenas os
aspectos jurídico-legais, mas também financeiros e tecnológicos.

4.7.2.1.3 Iniciativa de propositura de projetos
De acordo com a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque, a Autoridade
de Trânsito de Nova Iorque está autorizada a solicitar à MTA que realize projetos de
transporte, e pode adquirir, em nome próprio, qualquer propriedade necessária para
ou em conexão com tal projeto, bem como fazer sua cessão à MTA ou seu representante. Pode, ainda, disponibilizar seus funcionários à MTA para a realização dos projetos. Regras específicas são estabelecidas pela mencionada lei, que serão detalhadas no item relativo à infraestrutura.
A norma determina ainda, em seu parágrafo 1.266-c, item 4, que a MTA não
pode proceder à qualquer projeto de trânsito a menos que a Autoridade de Trânsito
de Nova Iorque seja responsável pelo pagamento respectivo, na forma de uma obrigação contratual em termos e condições satisfatórias para a referida Autoridade.
De acordo com a norma mencionada acima, nota-se que a iniciativa de propositura de projetos está concentrada no ente público. Cumpre observar que, na legislação selecionada e analisada, não foi encontrada menção à possibilidade de
propositura de projetos por entidades privadas ou parcerias público-privadas, diferentemente do que se observa na legislação do Brasil.

4.7.2.2 Objeto
4.7.2.2.1 Condições contratuais
A legislação nova-iorquina sobre transporte ferroviário analisada está concentrada em poucos instrumentos legais, não contemplando uma lista das principais
condições da prestação dos serviços. Dito isto, resta apontar dois dos temas tratados em normas e que aqui devem ser analisados.
Em primeiro lugar, tem-se normas sobre a eliminação dos cruzamentos em
níveis. Tal tema é tratado pela própria Constituição nova-iorquina, conforme visto no
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item relativo ao tratamento constitucional. A Constituição de Nova Iorque determina
ser de competência da cidade a eliminação dos referidos cruzamentos e, assim, detalha as formas de financiamento e limites de endividamento do ente federativo.
Ademais, importa mencionar as normas sobre emergências médicas dispostas na Lei das Autoridades Públicas da cidade de Nova Iorque. De acordo com a
mencionada norma, a MTA está autorizada a preparar e desenvolver um programa
de serviços médicos de emergência em benefício dos usuários do transporte público
e serviços relacionados que deverá ser aprovado pelo Legislativo.
Por fim, observa-se que a Lei das Autoridades Públicas, de Nova Iorque, traz,
ainda, direito a desconto em passagens em algumas hipóteses específicas, como é
o caso das moradores de Richmond, aos quais a lei garante uma tarifa reduzida em
80% para a travessia da Ponte Verrazano-Narrows. Observa-se que benefícios financeiros como esses se assemelham àqueles praticados no Brasil, para idosos, estudantes e pessoas com deficiência.
Na linha do que foi visto na legislação brasileira, a regulamentação de nova
Iorque também estabelece direito à gratuidade de tarifas. Nesse sentido, o § 1204
da Lei das Autoridades Públicas, determina que qualquer violação a esse direito deverá ser tratado como crime, punível com multa não superior a vinte e cinco dólares
ou com prisão por não mais de 10 dias, ou ambos, ou, ainda, pode ser punida como
penalidade civil de acordo com uma tabela de penalidades, de tempos a tempos estabelecida.

4.7.2.2.2 Escopo da contratação
Interfaces com terceiros
Ao tratar do Departamento de Design e Construção, a Carta da Cidade de
Nova Iorque estabelece que o concessionário, bem como funcionários do departamento poderão, de acordo com a norma aplicável, entrar em propriedades privadas
ou públicas com a finalidade de fazer pesquisas, sondagens ou outras investigações
necessárias para o exercício de seus poderes. Nesse sentido, determina a norma
que a recusa pelo proprietário ou o agente de tal proprietário em permitir a entrada
será considerada uma contravenção e será punível com prisão não superior a trinta
dias ou uma multa de não mais de quinhentos dólares, ou ambos.
De acordo com a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque, a Autoridade
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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de Trânsito de Nova Iorque poderá contratar terceiros para determinadas atividades.
A norma não possui uma regra geral, existindo diversas outras nas quais são especificadas as condições de contratação que dependem do objeto a ser contratado.
Como regra geral, determina a referida Lei que a Autoridade de Trânsito de
Nova Iorque poderá celebrar contratos sempre que necessário ou conveniente e, ainda, com fim de permitir que a MTA realize suas as competências (§ 1204, item 11).
A mesma lei estabelece também competência para a Autoridade de Trânsito
de Nova Iorque alugar ou outorgar concessões de instalações sob sua jurisdição, ficando a seu cargo a fixação e a cobrança de aluguéis, taxas ou outros encargos e,
por conseguinte, a celebração de contratos de venda, aluguel e ainda sobre a disposição dos resíduos, produtos ou subprodutos incidentais (§ 1204, item 13).
Especificamente no que se refere às usinas de energia, a Lei permite sua
venda a terceiros, de modo que a cidade deverá, para isso, estabelecer um fundo
por meio do qual o comprador deverá pagar à autoridade, por um período de dez
anos, a soma de cinco milhões de dólares por ano em parcelas semestrais de dois
milhões e quinhentos mil dólares cada.
Ademais, a norma trata, também, da competência do Departamento de adjudicação de trânsito (Transit Adjudication Bureau) que determina, em seu § 1209-a,
que o referido Departamento terá competência para celebrar contratos com outras
agências governamentais, bem como com entidades privadas e indivíduos, para efetuar, em seu nome, funções tais como processamento de dados, cobrança de dívida
pelo correio e administração geral, a critério do diretor executivo.
Comparativamente à legislação brasileira, carece a legislação nova-iorquina
de uma regra geral sobre contratação com terceiros que especifique condições gerais para tal contratação, não sendo claro qual o regime adotado para cada hipótese
de contratação possível. Por outro lado, nos casos em que a lei nova-iorquina desmiuça as hipóteses de contratação de terceiros, ela sana dúvidas deixadas pela legislação brasileira que o faz apenas de modo amplo, como é o caso da expressão
“atividades inerentes, acessórias ou complementares” a qual falta definição legal no
Brasil.
A escassez de normatização é um reflexo do sistema legislativo norteamericano, baseado no common law, no direito é criado ou aperfeiçoado pelos juízes: uma decisão a ser tomada num caso depende das decisões adotadas para casos anteriores e afeta o direito a ser aplicado a casos futuros, diferente do sistema
1408

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

brasileiro que enfatiza os atos legislativos.

4.7.2.3 Critérios de seleção
4.7.2.3.1 Necessidade de licitação
No que se refere à possibilidade e necessidade de licitação, importa destacar
a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque que, ao tratar da Autoridade de
Trânsito desse Estado, determina que esta, ao celebrar qualquer contrato de obra
pública cujo custo estimado seja superior a vinte mil dólares, deve fazê-lo por meio
de licitação, salvo hipóteses de emergência envolvendo perigo para a vida ou a propriedade.
O aviso de licitação deve indicar a hora e o local da recepção, bem como a
abertura das propostas e será publicada uma vez por semana, durante duas semanas consecutivas em dois dos jornais diários publicados na cidade e constar nos registros públicos da cidade (parágrafo 1209, item 1). Ademais, a lei estabelece que
qualquer compra com valor estimado superior a dez mil dólares deve ser realizada
por licitação com envelopes fechados. A norma excepciona apenas os casos de emergência e casos em que a competitividade não se mostre praticável ou apropriada.

4.7.2.3.2 Critérios licitatórios
Quanto às normas gerais sobre licitação no âmbito do transporte público de
Nova Iorque, releva analisar a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque, especificamente seu § 1209, que determina que, em caso de obras, a autoridade pode rejeitar todos os concorrentes e convidá-los outra vez para novos lances, se julgar de
interesse público. Caso contrário, deverá a autoridade adjudicar o contrato referente
à proposta de valor mais baixo.
Já no caso de compras, a norma traz diversas provisões. No que se refere à
possibilidade de inexigibilidade de licitação por inexistência de concorrência, a norma estabelece que esta deverá ser declarada pela autoridade responsável: (i) quando o item a ser comprado é disponível apenas por uma única empresa; (ii) quando
apenas um licitante recebeu o convite; (iii) quando o trabalho de engenharia ou arquitetura é requerido; ou, ainda, (iv) quando a autoridade optar por manter um padrão.
Assim como é estabelecido nos casos de obras, para compras também deveANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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rá haver notificação dos editais de licitação, em que se deverá ser determinada a hora e o local de recebimento e abertura das propostas. A notificação deverá, ainda,
ser publicada nos registros da cidade cinco vezes sucessivas, ao menos, dez dias
antes da abertura das propostas, sendo possível a exigência de publicação também
em jornal de grande circulação. Nova licitação poderá ser aberta se a autoridade entender ser de interesse público. Caso contrário, o contrato deverá ser assinado com
o concorrente de menor preço.
Registre-se, ainda, que deverá ser realizada uma audiência pública, procedimento este semelhante do que se analisou na legislação brasileira
À semelhança do que se verificou na legislação brasileira, a legislação novaiorquina distingue, ainda que sutilmente, o tratamento dado à contratação de obras e
às compras. Ainda, nota-se, pela leitura da legislação selecionada, que o regime aplicável é um regime específico para o transporte, não tendo sido encontrada na legislação sob análise regras gerais de licitação. Ademais, cumpre ressaltar que, dentre diversas semelhanças com a legislação nacional, duas são as distinções que se
destacam: o nível de detalhamento e preocupação da norma de Nova Iorque no que
se refere a necessidade de publicação e divulgação do edital de licitação e a possibilidade de afastamento da proposta de menor preço em caso de votação unânime pelos membros da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque.

4.7.2.4 Remuneração
4.7.2.4.1 Fontes de receitas de empresa
No que se refere à remuneração das empresas que prestam serviço de transporte público, a Carta da Cidade de Nova Iorque determina que, entre as obrigações
da cidade, está a de constituir o Transit unification sinking fund. Tal fundo tem como
finalidade amortizar e resgatar a totalidade das ações das empresas da cidade de
New Iorque para fins de unificação do trânsito.
Já a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque determina ser competência
da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque o estabelecimento das tarifas e da qualidade dos serviços, atrelando ambos e determinado que as operações sejam mantidas em uma base autossustentável. Esclarece a referida norma que uma base autossustentável inclui não apenas as receitas auferidas, mas quaisquer fundos concedidos ou transferidos para a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, incluindo ain-
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da os rendimentos de empréstimos para capital de giro.
Contudo, a referida Autoridade deverá reduzir as tarifas mediante pedido escrito do prefeito, formalizando acordo no qual a cidade assuma o encargo resultante
da diferença de valores da tarifa nova e a antiga, bem como os custos administrativos inerentes a tal diminuição.
A norma ainda traz provisões importantes sobre as regras de abertura de audiências sobre as alterações propostas em serviços ou tarifas, cujos anúncios devem: (a) ser redigidos de forma clara e coerente usando palavras comuns e usuais;
(b) ser redigidos com letras grandes, em negrito, e com título claro sobre o que se
trata; (c) incluir no seu título o novo valor tarifário proposto, se a mudança envolver
tarifas; (d) conter, na medida do possível, uma descrição concisa da natureza específica da alteração ou alterações; (e) conter, quando a proposta envolver uma mudança de uma rota, uma ilustração gráfica clara de tal mudança; e (f) ser publicados
na estação afetada com uma ilustração gráfica clara, quando a alteração envolver o
encerramento total ou parcial de uma estação.
Ainda de acordo com a Lei ora sob análise, a Autoridade de Trânsito de Nova
Iorque deverá estabelecer e implementar um programa de tarifa estabelecendo a
cobrança de metade do valor para pessoas com doença mental grave que sejam elegíveis para receber benefícios de renda de segurança suplementar.
Pode a referida Autoridade, também, emitir notas promissórias para efeitos de
levantamento de capital para pagar as suas despesas de funcionamento. Tais notas
promissórias terão prazo de vencimento não superior a cinco anos a partir da data
de emissão e não deverão em nenhum momento exceder o valor de duzentos milhões de dólares. Tais notas promissórias podem ser negociados em hasta pública
ou mediante venda privada.
Além disso, a legislação analisada trata exaustivamente da possibilidade de
emissão de títulos, cabendo aqui destaque apenas às principais normas relativas ao
tema. Em seu § 1207-b, a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque trata da emissão de títulos e notas promissórias pela Autoridade de Trânsito de Nova Iorque.
Determina a norma que a referida Autoridade tem o poder e está autorizada a pedir
dinheiro emprestado e para emitir títulos negociáveis, além de notas promissórias
até o valor que, conforme entendido pela própria Autoridade, seja o necessário para
pagar o valor máximo equivalente a 724 carros para as linhas de trânsito rápido sob
a jurisdição da referida Autoridade, para (i) pagar juros sobre os bônus e notas da
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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Autoridade, (ii) constituir reservas para garantir essas obrigações e de outros títulos,
e (iii) pagar todas as outras despesas incidentes ou incorridas em conexão com a
compra de tais veículos. A lei estabelece que, em nenhuma hipótese haverá circulação de mais do que 92 milhões de dólares em tais títulos e notas promissórias.
Assim, a autoridade terá o poder de tempos em tempos para renovar as notas
promissórias emitidas ou sua obrigação de pagamento. Contudo, em nenhum caso,
a data de vencimento das obrigações de reembolso poderá ser superior a trinta e
cinco anos contados da data em que o primeiro título foi emitido.
Ainda, detalha a norma no sentido de que qualquer resolução que autoriza a
emissão de títulos ou notas promissórias deve conter disposições que deverão ser
parte do contrato com os detentores dos referidos títulos ou notas promissórias, incluindo, entre outras, as seguintes disposições: (a) compromisso de que a totalidade
ou qualquer parte das receitas ou outras receitas da Autoridade será destinada a assegurar o pagamento dos títulos ou notas promissórias; (b) as tarifas a serem cobradas em cada ano; (c) limitações sobre os direitos da Autoridade com relação ao uso
e disposição dos carros para os quais os títulos e notas promissórias são emitidos,
bem como com relação a outros equipamentos da Autoridade; (d) limitações sobre o
propósito para o qual o produto da venda de qualquer título ou nota promissória a
ser emitido pode ser aplicado; e (e) o procedimento, se houver, pelo qual os termos
de qualquer contrato com os detentores de títulos podem ser alterados ou revogados.
No que se refere aos títulos e notas promissórias, apesar da extensa normatização do tema devido ao nível de detalhamento que a mesma chega, resta apenas
mencionar que, a seu critério, a Autoridade poderá comprar os títulos ou notas promissórias emitidas, bem como deter, cancelar ou revender esses títulos e notas
promissórias.

4.7.2.4.2 Remuneração por prestação de serviço de transporte público coletivo
Por fim, no que se refere as formas de remuneração do operador e gestor do
sistema ferroviário de Nova Iorque, cabe mencionar os fundos criados a partir da cobrança de multas. De acordo com o § 1209-a da Lei sob análise, todas as multas
cobradas deverão ser pagas ao fundo de crédito por crime de trânsito (credit of a
transit crime fund). Qualquer valor desse fundo poderá ser usado para pagar programas selecionados, a critério do Conselho de Administração da Autoridade de
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Trânsito de Nova Iorque, com fins de reduzir a incidência de crimes e infrações nas
instalações de trânsito ou para aprimorar a aplicação das normas contra tais crimes
e infrações.
Seguindo estrutura bastante distinta daquela verificada na legislação brasileira, é interessante notar que, no que se refere ao tema da remuneração e o papel do
ente público, a legislação nova-iorquina pode vir a ser considerada uma importante
referência, a depender da estrutura que vier a ser adotada no Brasil, haja visto que a
referida legislação apresenta esmiuçado tratamento legal para o tema do financiamento dos projetos por meio de emissão de títulos e notas promissórias.

4.7.2.5 Infraestrutura disponível e gestão
4.7.2.5.1 Gestão dos ativos
De acordo com o Capítulo 55 da Carta da Cidade de Nova Iorque, o comissário chefe do Departamento de Design e Construção é responsável por gerenciar e
controlar as funções e operações relativas aos projetos de construção da cidade.
Tais projetos, de acordo com o § 1202 da referida Carta, incluem, mas não deverão
se limitar ao design, à construção e alteração de ruas, rodovias, pontes, túneis e todas os demais prédios públicos, estruturas e instalações.
Já no que se refere à Lei das Autoridades Públicas, esta traz regras sobre a
distribuição de despesas relativas à operação, manutenção e uso de estações de
passageiros que, como regra, deverão atender a interesses públicos da cidade de
Nova Iorque e ser arcadas pela cidade de Nova Iorque, quando a instalação ali se
encontrar, ou pelo município dentro do distrito em que tal estação está localizada
Assim como verificado na análise da legislação brasileira, falta à legislação
nova iorquina regras claras sobre a gestão de ativos. Nota-se que a legislação nova
iorquina restringe-se a delimitar a quem cabe a responsabilidade por cada ativo, sem
adentrar em regras de gestão.

4.7.2.5.2 Possibilidade de transferência de propriedades
A Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, bem como suas subsidiárias, estão
autorizadas, por meio do § 1207, da Lei das Autoridades Públicas, a vender ou
transferir todo ou parte dos seus equipamentos considerados veículos para transporte de massa, nos termos do Código Fiscal norte-americano, independente de como
ou de quem tenham sido adquiridos. Da mesma forma, possui a Autoridade compeANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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tência para celebrar arrendamentos, contanto que tal contrato possua (i) opção de
compra e (ii) o valor total a ser pago no período de 12 meses não ultrapasse o valor
total a receber em igual período. A referida Lei detalha ainda determinadas disposições que devem constar no arrendamento, tais como a cláusula de indenização em
caso de avaria do equipamento arrendado. Ademais, a norma esclarece que, para
celebração do arrendamento, deverá ser observado o seguinte processo:
a) publicação de aviso de intenção em, pelo menos, um jornal de grande circulação, e o envio de uma cópia a todos os interessados que solicitarem
uma notificação da autorizada, contendo a transação proposta e os temas
sujeitos a negociação, como preço;
b) a Autoridade deverá negociar com os interessados; e
c) o Conselho de Administração da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque
deverá decidir, com base em aspectos particulares que considerar relevantes, bem como em critérios e requisitos objetivos definidos sobre a contratação.
Na legislação de Nova Iorque, nota-se vasta liberdade na contratação com
terceiros, se comparada à legislação brasileira. Supõem-se que tal liberdade devese, sobretudo, ao fato de que a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque é um ente
público cujas regras de contratação estão vinculadas a regras gerais aplicáveis à
Administração Pública da referida cidade.

4.7.3 Dimensão institucional
4.7.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
Sobre os assuntos que compõem este grupo, cabe discorrer sobre o controle
das deliberações que, por uma questão de harmonização com a abordagem que
vem a seguir, está apresentado no item 4.7.3.2.5.

4.7.3.2 Regulação e controle
4.7.3.2.1 Órgãos envolvidos e suas competências
A legislação nova-iorquina aqui analisada não traz regras sobre a composição
dos agentes responsáveis pelo transporte ferroviário da cidade. Contudo, é possível,
por meio de sua leitura, extrair informação acerca do tipo societário da Autoridade de
Trânsito de Nova Iorque e da MTA.
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Trata-se de autoridades de utilidade pública (public benefit corporation), cujo
tipo societário não encontra semelhante no Brasil. Tais corporações são caracterizadas como quase-privada, posto que podem se autofinanciar por meio de emissão de
títulos e notas promissórias, como visto no item relativo à remuneração e por possuírem características semelhantes a das agências governamentais, especialmente no
que diz respeito a suas competências, como será visto mais adiante.
Importa, ainda, esclarecer que empresas de utilidade pública são um tipo específico de sociedades cujo objeto social está vinculado a uma utilidade pública, como é o caso do transporte público.
No que se refere à MTA, esta é composta, de acordo com o § 1263 da Lei das
Autoridades Públicas, por um presidente e dezesseis outros membros, nomeados
pelo governador e com o consentimento do Senado.
Já no que se refere à Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, em seu artigo
5º, a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque determina que a referida autoridade também será constituída sob a forma de uma public benefit corporation, composta por sete membros, sendo que seu presidente será o mesmo da MTA.
Interessante notar que apenas o presidente e vice-presidente da MTA poderão ter remuneração específica para o cargo, enquanto os demais membros das duas autoridades não recebem qualquer remuneração por ocupação do cargo.
Por fim, importa mencionar o § 1266, item 5, da Lei das Autoridades Públicas,
se a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque decidir que uma ou mais de suas subsidiárias, inclusive na forma de corporações em benefício público, deverão arquivar
seus respectivos atos constitutivos perante o Secretário de Estado. Ainda, esclarece
o mencionado parágrafo, que a empresa criada poderá ter todos os poderes concedidos à Autoridade por meio desta lei, de acordo com o seu ato constitutivo, exceto o
poder de contrair endividamento.

4.7.3.2.2 Fiscalização
A Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque, em seu parágrafo 1266-d, determina a criação do Conselho do Trem e Estrada Urbanos de Long Island, responsável por estudar e investigar, além de monitorar e realizar recomendações relativas
à manutenção e à operação do referido trem. Seus membros são apontados pelo
governador após recomendações dos executivos de cada condado, sendo que os
mesmos não serão pagos pelos serviços, mas apenas reembolsados pelas suas
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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despesas.
De acordo com a Lei das Autoridades Públicas, são dois os principais órgãos
relacionados com o transporte ferroviário de passageiros: a Autoridade de Transporte Metropolitano, a conhecida MTA, e a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque. Desta forma, o presente item da avaliação irá explanar regras sobre o funcionamento
das mencionadas autoridades, seguindo de breve comentários relativos a outros órgãos e departamentos específicos relativos às referidas autoridades.

Autoridade de Transporte Metropolitano (MTA)
A MTA, como visto acima é uma autoridade de utilidade pública responsável
pelo transporte público no estado de Nova Iorque. Nos termos da Lei de Autoridade
Pública, a referida autoridade tem como propósito a continuação, o desenvolvimento
e a melhoria do transporte suburbano e outros serviços conexos, dentro do distrito
metropolitano criado pela mesma lei, incluindo, mas não se limitando ao transporte
por ferrovia, ônibus, marítimo e aéreo. Assim, determina a norma que, a autoridade
deverá, em todos os aspectos, beneficiar o povo do estado de Nova Iorque e, por
essa razão, a atividade da autoridade será considerada função governamental essencial.
A norma determina ainda quais são as principais competências da MTA: a
aquisição por compra, doação, concessão, transferência, contrato ou arrendamento
de qualquer instalação de transporte no distrito metropolitano no tocante ao transporte suburbano. Além disso, qualquer contrato de serviço só poderá ser autorizado
por resolução da autoridade, aprovada por, pelo menos, a maioria dos votos de todos os membros da autoridade e, em caso de empate na votação, o presidente deve
emitir um voto adicional; a autoridade pode, quando conveniente ou desejável, adquirir, criar, construir, operar, manter, renovar, melhorar, ampliar, reabilitar ou reparar
qualquer instalação de transporte, ainda que a pedido da Autoridade de Trânsito de
Nova Iorque, e nos termos e condições que serão acordadas, com qualquer pessoa,
incluindo, mas não se limitando a qualquer transportadora, o estado de Nova Iorque,
qualquer agência estatal, o governo federal, qualquer outro estado ou agência ou
suas dependências, qualquer autoridade pública deste ou de qualquer outro estado,
etc.
Ainda, determina a lei que a autoridade pode planejar, projetar, adquirir, criar,
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construir, efetuar, operar, manter, renovar, melhorar, ampliar, reparar ou fornecer por
meio de contrato, arrendamento ou outro instrumento legal o planejamento, a concepção, aquisição, criação, construção, efetivação, operação, manutenção, renovação, beneficiação, ampliação ou reparação de quaisquer serviços e atividades relacionadas que julgar necessário, conveniente ou desejável, incluindo, mas não limitado ao transporte e armazenagem de carga, aos correios dos Estados Unidos, áreas
de estacionamento, centros de transporte, estações e instalações conexas.
Já no que se refere à operação das vias e seu funcionamento, a norma estabelece também competência para a Autoridade definir os horários e as normas operacionais, incluindo mas não se limitando a regras e regulamentos que regem a conduta e a segurança dos usuários. As regras e os regulamentos que regem a conduta
e segurança do público devem ser apresentados ao Departamento de Estado na
forma prevista em lei específica. A Lei prevê, ainda, que, no caso de qualquer conflito entre essas normas ou esses regulamentos com demais normas, tal norma ou regulamento da Autoridade deve prevalecer.
Ademais, a Lei ora sob análise determina que a violação de qualquer norma
ou regulamento da Autoridade que rege a conduta ou a segurança do público ou sobre qualquer instalação da Autoridade constitui um delito e é punível com multa não
superior a cinquenta dólares ou prisão por não mais de 30 dias ou ambos.

Autoridade de Trânsito de Nova Iorque
Já no que se refere à Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, importa destacar as regras do título 9, artigo 5, da Lei das Autoridades Públicas. De acordo com o
referido dispositivo legal, são objetivos da Autoridade: aquisição de instalações de
transporte operadas pelo Conselho de Transporte de Nova Iorque, a operação das
instalações, de forma autossuficiente e em coordenação com a MTA e outras autoridades. Ademais, é ainda obrigação da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, a
continuidade e desenvolvimento do transporte relativo ao Distrito Metropolitano criado pela mesma Lei, conforme visto acima.
Para a concretização dos referidos objetivos, a norma estabelece como principais competências o que segue: regular o uso e as operação das instalações de
trânsito no âmbito de sua jurisdição, incluindo, regras de prescrição relacionados
com a proteção ou manutenção de tais instalações, a conduta e a segurança do pú-
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blico, o pagamento de taxas ou outros encargos legais para o uso de tais instalações, a apresentação de documentação que permita a passagem livre, reduziu passagem de tarifa ou passagem de tarifa cheia em tais instalações e à proteção da receita da autoridade.
Ainda de acordo com a norma sob análise, violações a tais regras devem ser
consideradas crime punível com uma multa não superior a vinte e cinco dólares ou
com prisão por não mais de 10 dias, ou ambos, ou podem, ainda, ser punidas pela
imposição de penas pelo Departamento de adjudicação de trânsito a título de penalidade civil em um montante para cada violação que não exceda cem dólares.

4.7.3.2.3 Outros órgãos envolvidos
Cabe, ainda, breve menção aos demais órgãos envolvidos na atividade de
transporte ferroviário.
Criado no âmbito da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, tem-se o departamento de polícia de trânsito e a força policial de trânsito. Tal departamento e força
têm o poder e será seu dever preservar a paz pública, prevenir o crime, detectar criminosos, reprimir motins e insurreições, proteger os direitos das pessoas e bens,
proteger a saúde pública, entre diversas outras funções atinentes à atividade policial,
de acordo com o § 1203-b, item 16, da Lei das Autoridades Públicas.
Ainda no âmbito da referida Autoridade, tem-se o Conselho da Autoridade de
Trânsito de Nova Iorque, conforme previsto no § 1204-e, da Lei das Autoridades Públicas. Composto por 15 membros que deverão usar usualmente o serviço de transporte da Autoridade, sua função não é outra senão estudar, investigar, monitorar e
realizar recomendações com respeito à manutenção e operação da Autoridade, estudando todos os aspectos do dia-a-dia dessas operações.
Já no âmbito da MTA, a Lei das Autoridades Públicas, nos termos do seu §
1279, criou o cargo do Inspetor Geral da MTA, que deverá possuir, pelo menos, 10
anos de experiência no gerenciamento de serviços de transporte, em auditoria e investigação de operações do governo ou em serviços relativos gerenciamento e aumento de produtividade e exercerá a função pelo período de 5 anos, atendendo aos
interesses do governador.
Para o exercício de sua função, o Inspetor deverá anualmente submeter ao
Conselho de Administração da MTA um requerimento de orçamento para as operações de seu escritório. Além disso, o Inspetor terá acesso irrestrito a todas as infor1418
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mações, registros e datas, bem como qualquer outro material da MTA e da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque e outras entidades.
Desta forma, são funções do Inspetor: (a) receber e investigar reclamações
de qualquer fonte, inclusive por iniciativa própria, sobre alegações de abuso, fraude
ou deficiência no serviço; (b) iniciar revistas que considerar apropriadas, a fim de identificar formas de usar recursos de modo mais eficiente; (c) recomendar medidas
para correção de operações e manutenções deficientes; (d) disponibilizar às autoridades responsáveis informações que obter em decorrência de suas funções relativas a crimes; (e) convocar testemunhas, realizar juramentos ou declarações, tomar
depoimentos e obrigar a produção de livros, documentos e registros que julgue relevantes para qualquer inquérito ou investigação; (f) monitorar a implementação de recomendações feitas por ele próprio ou por outras agências de auditoria; e (g) fazer
tudo o que for necessário para o exercício de suas funções.
A Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque cria ainda o Conselho Ferroviário Suburbano do Metro-Norte, nos termos do § 1266-e. De acordo com o referido
parágrafo, tal conselho tem a função de estudar, investigar, monitorar e realizar investigações relativas à manutenção e operação das linhas férreas de Hudson, Harlem, New Haven, Pascack Valley e Port Jervis, incluindo estudos das operações diárias e o monitoramento de tais linhas a fim de aprimorar seu funcionamento. Composto por 11 membros usuários regulares dos serviços sob sua jurisdição e nomeados de forma distribuída pelos distritos listados acima, seus membros não recebem
qualquer compensação pelos serviços, mas deverão ser reembolsados por suas
despesas.
Além disso, tem-se o Comitê de Planejamento da Cidade, no âmbito do Departamento e Diretoria de Planejamento da Cidade, criado por meio do § 192, da
Carta da Cidade de Nova Iorque, composto por seu presidente e 12 membros. Suas
atribuições consistem em conduzir os planos relativos ao desenvolvimento ordinário
da cidade, incluindo planos relativos ao transporte.
Já o Departamento de Transporte, regulado pelo Capítulo 71 da Carta da Cidade de Nova Iorque, terá como líder o Comissário que, por sua vez, poderá nomear
três comissários adjuntos. O Comissário terá, ainda, controle e responsabilidade sobre todas as funções e operações da cidade relativas ao transporte, incluindo, mas
não se limitando às instalações de transporte de massa ((1) preparando ou revisando planos e recomendações com respeito a natureza, localização, construção, opeANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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ração e financiamento do metrô; (2) desenvolvendo e coordenando planos e programas para todas as formas de transporte de massa; e (3) fazendo recomendações
ao prefeito, a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, a MTA e outras autoridades).
Nota-se que a Lei do Estado de Nova Iorque é bastante detalhada no que diz
respeito às funções e composições dos órgãos públicos envolvidos no transporte ferroviário de passageiro. Importante, contudo, notar que a estrutura criada pela legislação nova-iorquina traz amplo conjunto de órgãos responsáveis por fiscalizar e recomendar melhorias no referido serviço, o que pode ser visto de forma positiva. Ademais, elogiável é a determinação legal no sentido de que a composição de certos
órgãos deve ser, necessariamente, de membros usuários dos serviços sob sua jurisdição, que podem fazer uma análise crítica melhor dos serviços, sendo certo que tais
usuários não recebem remuneração pelos serviços, mas somente o reembolso de
seus custos.

4.7.3.2.4 Integração institucional e interface entre poderes
Como visto no item acima, alguns órgãos têm funções sobrepostas. Neste item, serão analisadas algumas normas relativas à interface entre os referidos órgãos, sendo algumas delas próprias para evitar conflito entre os órgãos envolvidos
no transporte ferroviário de passageiro.

Departamento de Design e Construção
O Departamento de Design e Construção, como visto, tem, entre suas funções, fazer recomendações ao prefeito, a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, a
MTA e outras autoridades. Além disso, para o exercício de suas funções, o § 1203
da Carta da Cidade de Nova Iorque determina que o referido departamento poderá
consultar outras entidades. Em seu § 1205, a mencionada Carta esclarece que, caso
outras entidades federais ou estaduais designarem funções que são originalmente
do Departamento de Design e Construção, tais funções devem ser remetidas ao Departamento em questão, quando assim a lei estadual e federal permitir.

Conselho da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque
Como visto acima, há interface entre a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque
e a prefeitura, dado que esta última pode solicitar a redução das tarifas gerenciadas
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pela primeira, nos termos acima mencionados.

Conselho da Ferrovia Metro-Norte (Metro-North Rail Commuter Council)
Já no que se refere ao Conselho da Ferrovia Metro-Norte, a Lei das Autoridades Públicas de Nova Iorque, por meio de seu § 1266-e, estabelece que o mesmo
deve requerer a qualquer departamento ou autoridade do estado assistência ou informação de modo a ser capaz de exercer suas funções.

MTA
Quanto à MTA, o § 1268 da mesma Lei determina as regras de cooperação e
assistência entre as entidades. O referido parágrafo menciona que, para evitar a duplicação de esforços, a referida Autoridade poderá fazer uso dos estudos existentes,
pesquisas, planos, dados e outros materiais na posse de qualquer agência estatal
ou qualquer município ou subdivisão política do Estado. Cada agência, município ou
subdivisão é autorizado a fazer o mesmo com relação aos estudos à disposição da
Autoridade. A pedido da autoridade, as demais entidades são, ainda, autorizadas a
fornecer informações contidas em seus planos e programas que afetem a área de jurisdição da Autoridade e tenham relação com transporte. Os dirigentes e o pessoal
de tais entidades podem participar, a pedido da Autoridade, em comitês consultivos.
Por outro lado, determina a Lei que a Autoridade deve, a pedido de qualquer entidade interessada, fornecer informações atuais e relevantes sobre seus planos ou programas, de modo a capacitar tal entidade.
Por fim, no que se refere à cooperação entre entidades envolvendo a MTA, a
norma ora sob análise estabelece que, na medida em que as disposições legais autorizar a MTA a celebrar qualquer contrato ou acordo com ou realizar qualquer outra
atividade que exija a participação da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque ou
qualquer de suas subsidiárias, essas entidades são autorizadas e possuem poderes
para assumir e executar tal contrato ou outro acordo e sob tomar tais atividades.

Inspetor geral da MTA
Já no que diz respeito especificamente ao Inspetor Geral da MTA, a Lei das
Autoridades Públicas determina, em seu § 1279, que o mesmo deve cooperar, consultar e coordenar com o Conselho de Segurança de Transporte Público do Estado
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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no que se refere a qualquer atividade relativa às operações da MTA.
Com relação a qualquer acidente nas instalações da MTA, a norma determina
que a responsabilidade primária de investigação será do Conselho de Administração
que, por sua vez, deverá partilhar as suas conclusões com o Inspetor Geral.
Nesta linha, a norma determina ainda que o Inspetor Geral deverá apresentar
relatórios públicos anuais sobre as suas conclusões e recomendações. Esse relatório deve ser arquivado no escritório do governador e no Poder Legislativo. Ademais,
a MTA deve preparar uma resposta ao mencionado relatório, bem como a quaisquer
outros relatórios finais feitos pelo Inspetor Geral. Por outro lado, a MTA e suas comissões são responsáveis por emitirem relatórios trimestrais ao Inspetor Geral, descrevendo o status de cada uma de suas recomendações feitas. Ainda, cópias de todos os relatórios deverão ser enviados ao governador, ao presidente interino do Senado, ao presidente da Assembleia, ao presidente da comissão de transporte do
Senado, etc.
Por fim, importa mencionar que a Lei das Autoridades Públicas determina
que, para realizar suas funções, o Inspetor Geral pode solicitar informação/assistência a qualquer departamento, diretoria, comissão, ou outro órgão do Estado ou de qualquer das suas subdivisões políticas, tal cooperação, assistência, serviços e dados.

Autoridade de Trânsito de Nova Iorque
No que se refere às formas de interface entre os órgãos envolvidos no transporte ferroviário de passageiro, importa mencionar o § 1204-d da Lei das Autoridades Públicas, de acordo com o qual a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque tem
competência para celebrar contratos, acordos, atos, contratos de arrendamento ou
outro instrumento necessário ou conveniente para ajudar e cooperar com a MTA na
realização de suas funções. Esse poder deve incluir a celebração de contratos com
outras pessoas que possuem instalações de trânsito e que operam com tarifas combinadas com a Autoridade de Trânsito de Nova Iorque.
Nota-se que a legislação nova iorquina relativa à cooperação entre os entes
envolvidos no transporte ferroviário é bastante completa, muito embora esparsa o
que demanda uma análise casuística. Apesar de completa no que diz respeito à sua
amplitude, a regulamentação do tema é repassado aos próprios órgãos que termi-
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nam por acordar entre si os termos das mencionadas cooperações.

4.7.3.2.5 Governança: controle nas deliberações
No que se refere à governança corporativa, importa analisar o Guia de Governança da MTA. Primeiramente, o referido documento delimita as funções do seu
presidente e demais órgãos, como Conselho de Administração e Gerente Sênior. O
mesmo documento lista os comitês do Conselho de Administração:
a) Comitê de Auditoria;
b) Comitê de Finanças;
c) Comitê sobre Operações da Autoridade de Trânsito de Nova Iorque, de
Manhattan e Bronx Superfície, a Autoridade de Operação de Transporte
Rápido de Staten Island e a Empresa de Ônibus da MTA;
d) Comitê sobre a Operação do Metro-Norte Commuter Railroad;
e) Comitê sobre a Operação da Long Island Rail Road;
f) Comitê sobre Operações da Autoridade Triborough Bridge and Tunnel;
g) Comitê sobre o Programa de Supervisão;
h) Comitê de Diversidade;
i) Comitê de Governança Corporativa; e
j) Comitê de Segurança.
O referido guia determina, ainda, que o Conselho de Administração e cada
um dos membros dos comitês acima mencionados deverão anualmente realizar uma
auto avaliação que será discutida tanto pelo próprio comitê, como pelo Conselho de
Administração. Ademais, o guia traz regras relativas a conduta ética e de conflitos de
interesse, no sentido de que seus membros devem respeitar o Código de Ética da
empresa e agir sempre de acordo com as políticas da mesma, de modo que qualquer eminente conflito de interesse deve ser prontamente informado ao Conselho de
Administração. Nessa esteira, o Guia determina que a MTA deverá possuir normas
de conduta frequentemente revisadas e devidamente publicadas.
O Guia determina, ainda, que gerentes devem ser levados às reuniões de
Conselho de Administração para que contribuam com informações pertinentes e que
possam ser conhecidos pelos Administradores, caso destaquem-se para se tornarem os futuros Gerentes Seniores.
Também é determinado que o Conselho de Administração poderá ter acesso
a consultores externos sempre que necessário. Por fim, o Guia, ainda, obriga que
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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cada novo membro do Conselho de Administração da MTA, no prazo de três meses
a contar da nomeação como membro, passará um dia na sede da MTA para entrevista pessoal pelo presidente e pela gerência sênior sobre os planos estratégicos da
MTA, suas demonstrações financeiras e suas principais políticas e práticas. Além
disso, dentro de um ano da nomeação, cada novo membro do Conselho de Administração da MTA deverá participar do treinamento aprovados pelo Estado em relação
às suas responsabilidades legais, fiduciárias, financeiros e éticas.
Como visto, são significativas as distinções entre as legislações nova-iorquina
e a brasileira. A primeira delas é o fato de o Estado atuar diretamente na operação
como analisado anteriormente, enquanto outra distinção de extrema importância é a
adoção de uma figura societária caracterizada, entre outros aspectos, pelo fato de
poder se autofinanciar independentemente da dívida do Estado. Ou seja, em Nova
Iorque, observa-se uma opção mista entre o Estado atuar e custear as operações e
o Estado entregar tanto a operação como os custos à empresa privada. Essa alternativa, contudo, não parece viável no Brasil, posto não haver, nos moldes que se vê
no Direito Anglo-Saxônico, a figura da empresa de benefício público. Outro fato interessante refere-se falta de remuneração dos membros da MTA (exceto o presidente
e vice presidente), o que desonera o poder público, no entanto, no Brasil seria difícil
de se aplicar tal contratação/nomeação.

4.7.3.2.6 Arbitragem de conflitos
No que se refere às instâncias administrativas de resolução de conflito, importa mencionar o Departamento de adjudicação de trânsito, mencionado anteriormente. De acordo com o § 1209-a da Lei das Autoridades Públicas, o referido Departamento, além de outras atribuições, tem como função o julgamento e execução de
suas decisões. Nesse sentido, o Departamento de adjudicação de trânsito tem poder
para executar decisões e ordens, por meio de corte judicial, que imponham penalidades civis. Tal julgamento e execução de decisão deverá seguir procedimento legal
estabelecido de acordo com o parágrafo citado, em que, dentre outras normas, destaca-se a obrigação do contraditório e ampla defesa.
Nota-se que o órgão responsável por julgamento de conflitos tem amplos poderes para tanto, sendo reforçado seu poder de executar as decisões em âmbito judicial, o que não se verificou na análise da legislação brasileira.
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4.7.4 Dimensão de gestão e controle
Como já citado anteriormente, a Região Metropolitana (RM) de Nova Iorque
possui o maior sistema de transporte ferroviário metropolitano dos Estados Unidos,
considerando o número de passageiros.
O sistema é operado pela empresa pública Metropolitan Transit Authority
(MTA), maior rede de transporte da América do Norte, e serve a uma população de
15,2 milhões de pessoas em uma área de 5.000 milhas quadradas, incluindo centros
urbanos em diferentes estados (Nova Iorque, Nova Jérsei, Connecticut e Pensilvânia). Essa característica é interessante para o presente estudo, visto que se equipara à área de atuação da ANTT no Brasil.
Além dos normativos específicos para a RM de Nova Iorque, o Título 49 do
Código Federal dos Estados Unidos (49 USC) também faz algumas menções a
transportes ferroviários metropolitanos e, portanto, também foi levado em consideração.
A análise dessas legislações, com objetivo de verificar se a RM possui exemplos de boas práticas que possam subsidiar o Marco Regulatório brasileiro, foi dividida nos assuntos relacionados a:
a) princípios, diretrizes e planejamento;
b) gestão da faixa de domínio;
c) credenciamento e certificação;
d) atributos da oferta;
e) dados e informações operacionais e financeiras;
f) transparência e publicidade;
g) fiscalização e auditoria;
h) indicadores de desempenho e qualidade;
i) recursos humanos envolvidos com atividades de gestão e controle.

4.7.4.1 Princípios, diretrizes e planejamento
O 49 USC versa sobre o planejamento de transporte metropolitano na § 5303.
Segundo § 5303 (a) (1) e (2), é interesse nacional: promover a gestão segura e eficiente dos sistemas de transporte de superfície, incluindo a minimização do consumo
de combustíveis e da poluição do ar, por meio de processos de planejamento de
transporte metropolitano; incentivar a melhoria e a evolução contínua dos processos
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de planejamento de transporte metropolitano por organizações metropolitanas de
planejamento, departamentos estaduais de transportes e operadores de transporte
público.
O dispositivo (c) da § 5303 dispõe sobre os requerimentos gerais desse planejamento, no qual os atores envolvidos devem elaborar, em cooperação, planos e
programas de melhorias de transporte de longo alcance (1), integrando o planejamento e a operação de sistemas e facilidades de transporte de áreas metropolitanas,
de modo que os mesmos façam parte do sistema intermodal de transportes do estado e do país (2). Nesse processo contínuo, cooperativo e abrangente, devem estar
previstos todos os modos de transporte de maneira proporcional à complexidade dos
problemas de transportes da região (3).
Para esse objetivo, é designada, para cada área urbanizada com uma população superior a 50.000 habitantes, uma organização de planejamento metropolitano, por acordo entre o Governador e unidades do governo local que representem
juntas no mínimo 75% da população afetada, ou de acordo com os procedimentos
estabelecidos pelo Estado aplicável ou lei local (§ 5303 (d) (1) (A) e (B)).
Deve ser incentivado, por parte do Secretário, que as organizações de planejamento metropolitano consultem autoridades locais responsáveis por outros tipos de
atividades de planejamento – desenvolvimento econômico, turismo, proteção ambiental, etc. – ou busquem outras maneiras que resultem em um planejamento de
transportes coordenado com o planejamento de outras atividades na área metropolitana em questão (§ 5303 (g) (3) (A) e (B)). A participação da iniciativa privada nesses programas de planejamento de transporte também devem ser incentivadas (§
5306).
Por fim, ressalte-se que, segundo a § 5307, o Secretário pode oferecer subsídios para projetos de capital, planejamento, projeto de acesso casa-trabalho e viceversa e custos de funcionamento de instalações e equipamentos utilizados no transporte público em uma área urbanizada com uma população inferior a 200.000 (§
5307).

4.7.4.2 Transparência e publicidade
A análise da transparência e publicidade considerou os serviços de atendimento ao usuário e a participação pública e controle social, encontrando-se matéria
nos normativos somente para o último.
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Participação pública e controle social
A organização de planejamento metropolitano deve realizar reuniões públicas
em locais e horários convenientes e acessíveis, objetivando propiciar a participação
popular no planejamento do transporte metropolitano (49 USC § 5303).

4.7.4.3 Fiscalização e auditoria
A Lei das Autoridades Públicas, no seu artigo 5º, título 11, § 1279, trata sobre
o inspetor geral da MTA, a ser nomeado pelo governador entre as pessoas que possuam no mínimo dez anos de experiência na gestão de serviços de transporte, de
auditoria e investigação das operações governamentais, ou em serviços relacionados com a gestão e melhoria da produtividade (1.).
O inspetor geral exercerá as seguintes funções (4.): receber reclamações e
investigar supostos abusos, fraudes e deficiências de serviços relativos à autoridade
e às suas controladas; realizar avaliações a fim de identificar as áreas em que o desempenho possa ser melhorado e as formas mais eficazes de utilização dos fundos
disponíveis; recomendar ações corretivas a serem tomadas pela autoridade e suas
controladas para superar as deficiências e ineficiências existentes; disponibilizar informações e provas, que se relacionem com ato criminoso, aos oficiais de cumprimento da lei; intimar testemunhas, administrar juramentos ou declarações, tomar
depoimentos e exigir a apresentação de livros, papéis, registros e documentos que
julgue ser relevante para a investigação; monitorar a implementação, pela autoridade e suas controladas, das recomendações feitas; e, tomar as medidas necessárias
para levar a cabo as funções, atribuições e deveres estabelecidos.
Para executar suas funções, o inspetor geral deve ter acesso total e irrestrito
a todos os registros, informações, dados, relatórios, planos, projeções, matérias,
contratos, memorandos, correspondências e quaisquer outros materiais da autoridade e de suas controladas (3.).
Nas Diretrizes de Governança da MTA é determinado que o presidente da
MTA deve ser o principal responsável na orientação do Conselho da MTA quanto às
tarefas de supervisão da gestão do sistema de transporte de massa integrado das
Agências da MTA (1). Para auxiliar o presidente e o Conselho da MTA no comprimento das suas tarefas de supervisão, é instituído um Comitê de Auditoria (4), o qual
será tratado a seguir.
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4.7.4.3.1 Regras fiscalizadas
Os itens supervisionados pelo Conselho da MTA, segundo as Diretrizes de
Governança, incluem a gestão e as atividades financeiras da MTA (2), assim como
as políticas da MTA (8).

4.7.4.3.2 Taxa de fiscalização
Não foram detectadas práticas que possam ser consideradas subsídios para
a nova legislação brasileira.

4.7.4.3.3 Auditoria
De acordo com o Estatuto dos Comitês, o comitê de auditoria é composto por
três ou mais membros do Conselho, nomeados por seu presidente, desde que não
sejam empregados da MTA ou de uma entidade privada que faz ou seja susceptível
de fazer negócios com a MTA, e que estejam familiarizados com práticas corporativas contábeis e financeiras. O presidente do Conselho designará um presidente e
um vice-presidente para o comitê de auditoria (III).
O Comitê tem como propósito orientar e prestar auxílio ao presidente e ao
Conselho da MTA no monitoramento e na supervisão: do processo de demonstrações financeiras da MTA, de aplicação dos princípios de contabilidade e engajamento de contadores terceirizados; de controles internos e sistemas de gestão de risco
da MTA; e, de assuntos gerais relacionados com o cumprimento legal, regulamentar
e ético na MTA (I).
A MTA e cada uma de suas corporações subsidiárias e afiliadas são responsáveis por preparar suas próprias demonstrações financeiras e os auditores externos
são responsáveis pela auditoria dessas demonstrações. No cumprimento das suas
atribuições, o Comitê tem competência para investigar qualquer questão levada ao
seu conhecimento. Para facilitar as investigações, o presidente e/ou vice-presidente
do Comitê terão acesso a todos os livros, registros, instalações e pessoal da MTA
(incluindo de qualquer uma das suas empresas subsidiárias ou afiliadas) (II).
Segundo a Lei das Autoridades Públicas, o controlador deve realizar uma auditoria anual dos livros e registros da autoridade e de suas companhias subsidiárias,
com o objetivo de analisar e fazer recomendações sobre: recibos, desembolsos, receitas e despesas da autoridade durante o ano fiscal anterior; ativos e passivos no
final do seu último ano fiscal, incluindo o status da reserva, depreciação, ou outros
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fundos, incluídos os recebimentos e pagamentos desses fundos; calendário de obrigações e outros títulos em circulação no final de seu ano fiscal e suas datas de reembolso, juntamente com uma declaração dos valores resgatados e incorridos durante esse ano fiscal; operações, serviço da dívida e de construção de capital durante o ano fiscal anterior (artigo 5º, título 11, § 1276-a).
Após a apresentação do relatório de auditoria anual, e após a revisão de tal
relatório, o presidente interino do Senado e o presidente da Assembleia podem encomendar a realização de uma auditoria independente, a cada dois anos (artigo 5º,
título 11, § 1276-d).

4.7.4.4 Recursos humanos envolvidos com atividades de gestão e controle
A análise dos recursos humanos considerou a caracterização exigida para os
trabalhadores envolvidos com as atividades de gestão e controle e seu treinamento.

Treinamento: agentes das operadoras
Em relação ao treinamento dos agentes das operadoras, as Diretrizes de Governança da MTA especificam que cada novo membro do Conselho da MTA deve
passar um dia na sede da mesma, no prazo de três meses da nomeação, para receber diretrizes do presidente e de outros superiores quanto aos planos estratégicos
da MTA, suas demonstrações financeiras e suas principais políticas e práticas (11).
No prazo de um ano da nomeação, cada membro deve, também, participar de
treinamentos, reconhecidos pelo estado, sobre suas responsabilidades legais, fiduciárias, financeiras e éticas (11).
Quando necessário, o Executivo Principal, o Conselheiro Geral e o Diretor de
Conformidade da MTA serão responsáveis pelo fornecimento de materiais e programas de orientação adicionais para os novos membros (11).
Os membros do Conselho devem participar de formação contínua com vistas
a permanecerem atualizados sobre as melhores práticas e alterações regulamentares e estatutárias relativas à supervisão da gestão e das atividades financeiras da
MTA (11).
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4.7.5 Dimensão econômico-financeira
4.7.5.1 Custos e investimentos
4.7.5.1.1 Custos
Para efeitos contábeis e de atribuições de fundos de financiamentos, a Lei
das Autoridades Públicas, de 2014, classifica os custos como custos operacionais e
custos de capital.

Custos do direito de passagem e compartilhamento
Os direitos de passagem são regidos por acordos específicos para cada seção da estrada de ferro envolvidos, e aprovado pela Surface Transportation Board
(STB).
Não foi encontrada na legislação de Nova Iorque menção a custo de direito de
passagem ou custo de compartilhamento.

Custos operacionais e de manutenção
No documento de planejamento financeiro da Autoridade de Transporte Metropolitano (MTA - Metropolitan Transportation Authority) – Financial Plan 2015-2018,
são definidos os custos operacionais e de manutenção como aqueles diretamente
relacionados à atividade de transporte. São contabilizados itens relacionados, entre
outros, aos gastos de energia elétrica, combustível, materiais e combustível, salários
das equipes de bordo, seguros, indenizações e contratos de manutenção.

Custos socioambientais
Os documentos de planejamento financeiro da MTA – Financial Plan Budget,
apresentados no site da MTA, incluem o subitem “Remediação Ambiental” (Environmental Remediation) como despesa operacional.
A Declaração Nº 49 do GASB (Governmental Accounting Standards Board)
contém disposições relativas à contabilidade e relato financeiro das obrigações de
remediação de poluição. O montante da provisão de uma despesa operacional é
mensurado pelo valor atual utilizando o método de fluxo de caixa esperado. Esse
método de cálculo foi aplicado para obrigações de remediação de poluição que não
eram reconhecidas anteriormente ou não foram capitalizadas em projetos de capital.
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As obrigações de remediação da poluição ocorrem nas seguintes situações:
a) se a MTA violar uma autorização ou licença relacionada com a prevenção
da poluição;
b) se existe uma ameaça iminente para a saúde pública devido à poluição;
c) se a MTA for nomeada por um regulador como parte responsável pela
remediação;
d) se a MTA implantar, de forma voluntária, atividades de remediação;
e) se a MTA for obrigada a participar em atividades de remediação, seja por
nomeação ou por força de uma ação judicial.

Seguros
A FMTAC (First Mutual Transportation Assurance Company) é a seguradora
subsidiária da MTA que opera os seguros da MTA, dos quais são destacados :
a) Seguro de Responsabilidade Civil (ELF), que cobre a responsabilidade de
empregados e terceiros nas ocorrências de acidentes ou incidentes nas
operações da MTA e todas as subsidiárias;
b) Seguro de Proteção de Responsabilidade (AAPL), que cobre a responsabilidade do trabalho de empreiteiros na execução de projetos de capital e
de manutenção da MTA e todas as subsidiárias;
c) Seguro de Propriedade que cobre, para a MTA e todas as subsidiárias, os
custos de reposição de todos os riscos de perda física direta ou dano dos
bens móveis e imóveis diretos. Também oferece cobertura para os lucros
cessantes dos prejuízos;
d) Seguro de Sabotagem e Terrorismo, que cobre, para a MTA e todas as
subsidiárias, os danos diretos de atos de terrorismo nacional e internacional. Não cobre os lucros cessantes dos prejuízos;
e) Seguro da Frota de Veículos de Apoio, que cobre a responsabilidade decorrente da utilização de automóveis de serviço interno da empresa, incluindo carros alugados, para a MTA e todas as subsidiárias;
f) Seguros de Responsabilidade nas Estações, que cobrem, na Ferrovia de
Long Island (LIRR) e na Ferrovia do Metrô Norte (MNR), a responsabilidade de terceiros sobre lesões corporais e danos materiais ocorridos nas áreas das estações de passageiros, incluindo plataformas de embarque, e-
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levadores, escadas rolantes e estacionamentos;
g) Seguros da Força de Trabalho, que cobrem, na Ferrovia de Long Island
(LIRR) e na Ferrovia do Metrô Norte (MNR), a responsabilidade de danos
físicos e pagamentos médicos da força de trabalho de terceiros;
h) Seguro de Passageiros, contra acidentes de uso de facilidades de "paratrânsito" (cadeiras e vans) por passageiros com deficiência física; e
i) Programas de Seguro Controlados pelos Proprietários (OCIP), em que a
cobertura é fornecida numa base de grupo para determinados projetos de
capital.
O artigo 5, Título II, § 1269(g) da Lei de Autoridades Públicas, cria o fundo de
excesso de perdas, que autoriza a MTA a emitir títulos e notas de até 75 milhões de
dólares para perdas excessivas ou extraordinárias. O fundo pode cobrir danos a
bens móveis ou imóveis, danos pessoais ou morte e por certas perdas de materiais
incorridas ou sofridas com relação ao uso e à exploração das suas respectivas instalações e na condução das respectivas atividades.

Responsáveis pelos custos
O artigo 5, título II, § 1263.1 da Lei de Autoridades Públicas, cria a “autoridade
de transporte metropolitano” (MTA), como órgão societário e político constituindo
empresa de benefício público. O § 1265.3 da mesma lei confere à MTA os poderes
de tomar em empréstimo recursos, emitir notas, títulos ou outras obrigações negociáveis e dispor sobre os direitos de seus detentores e financiar ou refinanciar, no todo
ou em parte, os custos à autoridade ou a qualquer outra pessoa ou entidade, pública
ou privada, do planejamento, projeto, aquisição, construção, melhoria, reconstrução
ou reabilitação de qualquer meio de transporte. O § 1265.4 também fixa como poderes da MTA o investimento de quaisquer recursos, a critério da autoridade, em obrigações ou títulos garantidos pelos governos federal ou estadual de Nova Iorque ou
por entidades especificadas na lei,
O artigo 5, título II, § 1277 da mesma Lei dispõe que o custo total de operação
e manutenção das estações será de responsabilidade da cidade de Nova Iorque se
a estação estiver localizada dentro dos limites do município ou do condado dentro do
distrito no qual tal estação estiver localizada. O valor do pagamento total a ser faturado pela autoridade para a operação, manutenção e uso de cada estação de pas-
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sageiros será calculado somando-se o valor total listado na tabela do valor base do
condado mais um ajuste igual ao valor base multiplicado pela variação do Índice de
Preço do Consumidor para Assalariados e Trabalhadores Administrativos.
O policiamento do sistema de trânsito é realizado pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque às custas do próprio município. O MTA, no entanto, continua a
ser responsável por certos custos de capital e de serviços de apoio relacionados
com tais atividades policiais, uma parte dos quais é reembolsada pelo município.

4.7.5.2 Investimentos
Segundo o documento Diretrizes de Investimento da MTA e subsidiárias
(MTA, 2016), o Departamento de Tesouro da MTA é responsável pela administração dos programas de investimentos dos fundos de capital e de operação da MTA e
subsidiárias. O documento determina que todas as decisões de investimento devem
salvaguardar o principal do Investimento, obedecer os requisitos de fluxo de caixa e
buscar maximizar o rendimento.
O artigo 5, título II, § 1269 da Lei de Autoridades Públicas autoriza a MTA a
emitir periodicamente títulos, notas e obrigações no montante do principal, conforme
for necessário para realizar qualquer dos seus poderes, incluindo a aquisição, criação, construção, efetivação, operação, manutenção, renovação, beneficiação, ampliação, recuperação ou reparo de qualquer sistema de transporte. A cada cinco anos a MTA deverá apresentar dois planos de programa de capital para o período de
cinco anos, iniciando as atividades em primeiro de janeiro do ano seguinte.
O § 1269(d) da citada lei determina que cada plano estabeleça metas e objetivos dos gastos de capital, defina padrões de serviço e operações e detalhe, para
cada elemento de capital, o cronograma de início de utilização e, como seguirá os
padrões operacionais de serviço. Cada plano também deverá apresentar uma estimativa do valor anual necessário de financiamento de capital e, as fontes esperadas
desse financiamento.
Um plano é dividido em elementos de capital, que categorizam tipo de despesas. Cada plano conterá as seguintes classes de despesas:
a) material rolante e ônibus;
b) estações de passageiros;
c) trilho;
d) equipamentos de linha;
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e) estruturas de linha;
f) sinais e comunicações;
g) equipamentos de energia, equipamentos de energia de emergência e subestações;
h) lojas, pátios, instalações de manutenção, depósitos e terminais; (i) veículos de serviço;
i) sistemas de segurança;
j) extensões de eletrificação; e
k) itens não especificados, diversos e emergenciais.
O artigo 5, título II, § 1270(c) da Lei de Autoridades Públicas, cria o Fundo
fiscal dedicado da autoridade de transporte metropolitano, que consiste numa conta
de valores empenhados , uma conta de custos operacionais e de capital, e outras
contas definidas pela MTA. A quantias dos fundos poderão ser utilizadas para pagamento de obrigações relacionadas a meios de transporte da MTA e subsidiárias e
para o pagamento de custos operacionais e de capital.
Os fundos dedicados recebem depósitos derivados de taxas de petróleo e de
veículos automotores, coletadas pelo estado. Foram criados em 1991 para dar continuidade aos investimentos de capital na infraestrutura de transporte. Antes a MTA
recebia dotações diretas de capital para financiar o desenvolvimento da infraestrutura. O estatuto determina que 37% do valor arrecadado pelo fundos dedicados seja
alocado ao Fundo de Transporte de Massa.

4.7.5.3 Receitas e remuneração do capital
O artigo 5, título II § 1261.12 da Lei de Autoridades Públicas define receitas
como quaisquer importâncias, recebidas pela MTA ou por suas subsidiárias, derivadas direta ou indiretamente das operações da entidade.

4.7.5.3.1 Receitas operacionais
São consideradas receitas operacionais da MTA as receitas de tarifas cobradas aos usuários e as receitas de concessões para comércio e espaço de publicidade nos trens e estações.

4.7.5.3.2 Subsídios
O orçamento da MTA depende de recursos de fundos dedicados provenientes
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de várias contas do estado. Alguns dos fluxos de receitas são definidos em leis estaduais, enquanto outros são objeto de apropriação anual pelo Legislativo, num processo de financiamento complexo e volátil.
O fluxo de impostos e taxas dedicadas começa com o depósito das receitas
em duas contas : (i) o conjunto de fundos dedicados e (ii) a conta de assistência de
Transporte Metropolitano de Massa (MMTS). A partir daí o dinheiro é direcionado para muitas contas que fornecem apoio à MTA e a outros sistemas de transporte estaduais.
O artigo 5, título II, § 1269 da Lei de Autoridades Públicas autoriza a MTA a
emitir periodicamente títulos, notas e obrigações no montante de principal conforme
for necessário para realizar qualquer dos seus poderes, incluindo a disponibilização
de capital de giro e todas as outras despesas da MTA e de suas subsidiárias.
O artigo 5, título II, § 1270(a) da Lei de Autoridades Públicas, regulamenta o
Fundo de assistência especial da autoridade de transporte metropolitano. O fundo
contem três contas separadas: (i) “conta de trânsito”; (ii) “conta de transporte ferroviário”; e (iii) “conta de transporte corporativo”. A receita desse fundo reúne valores
coletados da sobretaxa de franquias corporativas, imposto sobre vendas distritais da
MTA, taxa básica de empresas de petróleo e imposto de franquia empresarial em atividades de transporte e telefonia. O fundo foi criado em 1980 pela Lei Estadual da
Fazenda 88-a para financiar as despesas de funcionamento de toda as subsidiárias
da MTA.
O artigo 5, título II, § 1270(h) da Lei de Autoridades Públicas, regulamenta o
Fundo de financiamento da autoridade de transporte metropolitano. O fundo recebe
os recursos depositados na conta de trust fiscal de mobilidade, de acordo com o Artigo vinte e três da lei tributária. O Fundo é financiado pelo imposto de folha de pagamento para mobilidade (pay-roll mobility), pago pelos empregadores da maioria
das empresas localizada na região operada pela MTA. O imposto é de 34 centavos
de dólar por cada 100 dólares dos salários dos empregados.
O Fundo de ajuda Fiduciário, criado pela MTA em 2009, é financiado pela taxa de licenciamento de automóveis, pela taxa de aluguel, e pela taxa de 50 centavos de dólar das corridas de taxi dentro da região de operação da MTA. O Fundo
pode ser aplicado para pagar despesas operacionais da MTA e suas subsidiárias.
Também existe a Conta de Transporte Distrital que recebe dotações legislativas para a seção 18(b) do programa. A conta ajuda a pagar as despesas de funcioANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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namento dos sistemas de metrô, ônibus e de trem suburbano da MTA. A Conta Distrito Transporte foi criada em 1975, para compensar os contínuos déficits dos sistemas de transporte de massa do estado. O programa é administrado pelo Comissário
dos Transportes do Estado de Nova Iorque. A grande maioria dos depósitos da conta são provenientes de dotações legislativas anuais específicas.

4.7.5.3.3 Incentivos fiscais
O artigo 5, título II, § 1275 da Lei de Autoridades Públicas aborda a isenção
de tributação. Considerando que a MTA tem uma finalidade pública e que exerce
uma função governamental, a legislação dispõe que a MTA não deverá pagar taxas,
impostos ou lançamentos, sejam estaduais ou municipais, incluindo, entre outros, taxas, impostos ou lançamentos sobre imóveis, impostos de franquia, impostos sobre
vendas ou outros imposto sobre consumo, sobre qualquer imóvel seu, ou sobre seu
uso, ou sobre suas atividades na operação e manutenção de seus meios de transporte ou sobre quaisquer tarifas, pedágios, aluguéis, taxas, encargos ou outras taxas, receitas ou outra renda recebida pela autoridade, e os títulos da autoridade e a
correspondente receita serão sempre isentos de tributação, exceto doações e impostos sobre imóveis e impostos sobre transferências

4.7.5.3.4 Remuneração dos fatores de produção
O custos operacionais da MTA são cobertos pelas receitas das tarifas e subsidiados por várias contas remuneradas por taxas dedicadas do estado e município
de Nova Iorque.
Os custos de capital são normalmente financiados pelos fundos apropriados
que repassam dotações aprovadas pela legislação estadual.

4.7.5.4 Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
A MTA define as tarifas cobradas aos usuários dos sistemas de transporte
operados por suas subsidiárias. Conforme a legislação estadual, o processo de cálculo das tarifas deve estabelecer tarifas que garantam operações em regimes de
caixa auto sustentáveis. Esse processo está sujeito aos orçamentos de despesas
operacionais e na disponibilidade de subsídios governamentais. Por outro lado, levando em conta o impacto das tarifas no orçamento dos usuários e na economia regional, antes de aumentar as tarifas, a MTA busca reduzir os custos ou obter recei1436
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tas adicionais provenientes de outras fontes, principalmente fontes governamentais.

4.7.5.4.1 Cálculo tarifário e precificação
O artigo 5, título II, § 1266.3 da Lei de Autoridades Públicas, dispõe que a
MTA poderá criar e cobrar tarifas, pedágios, taxas e outras cobranças necessárias
para o uso e a operação de qualquer meio de transporte. Essas cobranças para o
transporte de passageiros só serão criadas e alteradas se forem aprovadas por deliberação da MTA. As referidas tarifas e demais cobranças serão criadas a critério da
MTA, para manter de forma auto sustentável suas operações. As operações serão
consideradas auto sustentáveis quando a MTA for capaz de pagar ou fazer com que
sejam pagos da receita e de quaisquer outros recursos ou bens efetivamente disponíveis à MTA e a suas subsidiárias:
a) no vencimento, o principal e juros sobre os títulos e outras obrigações da
MTA e subsidiárias, juntamente com a manutenção de suas devidas reservas;
b) o custo e a despesa de manter em boas condições os bens e ativos da
MTA subsidiárias; e
c) o capital e as despesas operacionais da MTA e subsidiárias.

4.7.5.4.2 Revisão e reajuste dos preços e tarifas
O artigo 5, título II, § 1263.9 da Lei de Autoridades Públicas, dispõe como a
autoridade deverá divulgar as alterações de tarifas. O documento a ser apresentado
deverá obedecer os seguintes requisitos.
a) ser escrito de maneira clara e coerente com emprego de palavras com
significado comum e cotidiano;
b) apresentar título com letras em tipo grande em negrito que transmita de
forma adequada e exata a natureza básica da alteração ou alterações;
c) incluir em seu título a gama de valores de alterações de tarifa sob consideração;
O documento Fare and Tool Change Materials descreve a relação de alterações tarifárias da MTA publicadas em Janeiro de 2015. As alterações de tarifa das
subsidiárias da MTA utilizam metodologias , que utilizam Pesquisas de Satisfação
dos Clientes e processos estatísticos, para mensurar impacto das alterações de tarifa propostas nas minorias raciais e populações de baixa renda.
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4.7.5.4.3 Gratuidade e descontos
Segundo a página do site138 oficial da MTA:
a) crianças abaixo de 2 anos de idade, viajam gratuitamente se estiverem
sentadas no colo do adulto;
b) até 3 crianças abaixo de 44 polegadas de altura (cerca de 112 cm), acompanhadas de um adulto viajam gratuitamente;
c) idosos a partir de 65 anos de idade têm 50 % de desconto;
d) crianças entre 5 e 11 anos de idade têm 50 % de desconto;
e) tarifas de família permitem que até 4 crianças acompanhadas de um adulto paguem 1 dólar;
f) militares com identidade têm direito a descontos fora das horas de pico;
g) pessoas com deficiência física com cartão de identificação podem pagar a
passagem dentro dos carros sem ter que pagar tarifa mais cara.
Geralmente os descontos são sobre o valor mais barato das passagens do
trecho e não são cumulativos.

4.7.5.4.4 Integração tarifária
Os serviços operados pela MTA fazem integração física e tarifária com serviços de transporte das suas subsidiárias.

4.7.5.5 Benefícios e prejuízos socioeconômicos
4.7.5.5.1 Mensuração dos benefícios e prejuízos socioeconômicos
O documento MTA Mission Statement apresenta os objetivos da companhia e
os correspondentes indicadores de desempenho, sendo estes os relativos à modalidade ferroviária:
a) para os clientes:
− objetivo: assegurar a segurança dos passageiros
indicador: taxas de danos físicos para os clientes
− objetivo: oferecer serviços confiáveis e pontuais
Indicadores: pontualidade
avaliação de espera do metrô
distância média entre falhas
138

Disponível em: <http://web.mta.info/fares/>.
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− objetivo: dotar serviços para pessoas com deficiência
indicadores: disponibilidade de escadas
disponibilidade de elevadores
quantidade de deficientes
− objetivo: melhoria e expansão da infraestrutura
indicadores: programa de capital existentes
programa de capital completados
b) para os residentes e comércio:
− objetivo: prestar serviços com eficiência
indicadores: relação tarifas/custos operacionais
custo operacional por passageiro
suporte do transporte de massa
− objetivo: maximizar o uso do sistema
indicadores: número de passageiros
volume de trafego
− objetivo: manter a infraestrutura de transporte
indicadores: programa de capital existentes
programa de capital completados
c) para os empregados e sindicatos:
− objetivo: assegurar a segurança dos empregados
indicadores: índice de perda de tempo
− objetivo: manter uma força de trabalho que reflita a característica regional de raças, nacionalidades e sexo
indicadores: representação feminina e das minorias na força de trabalho
d) para os Governos (Federal, Estadual e Local):
− objetivo: oferecer serviços confiáveis e pontuais
indicadores: pontualidade
avaliação de espera do metrô
distância média entre falhas
− objetivo: maximizar o uso do sistema
indicadores: número de passageiros
volume de trafego
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

1439

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

− objetivo: prestar serviços com eficiência
indicadores: relação tarifas/custos operacionais
custo operacional por passageiro
− objetivo: melhoria e expansão da infraestrutura
indicadores: programa de capital existente
programa de capital completado

4.7.6 Dimensão operacional e tecnológica
Pouco foi encontrado em termos de operação e tecnologia nas leis novaiorquinas. As únicas menções ao tema se encontram na Lei das Autoridades Públicas de 2014, no entanto, abordando sempre de maneira superficial os tópicos da
análise.
Conforme a citada Lei, meio de transporte ferroviário significa:
Um transporte que utiliza de uso de trilhos, carros, locomotivas, outro material rodante, sinalização, energia, combustível, sistemas de comunicação e
ventilação, usinas, estações, terminais, pátios de armazenamento, oficinas
de reparos e manutenção, pátios, equipamentos e peças, escritórios e outros bens imóveis ou móveis utilizados ou detidos para ou correlacionados à
operação, reabilitação ou melhoria de qualquer ferrovia que opere ou operará entre pontos dentro do distrito ou segundo acordos de serviço conjunto,
inclusive, mas sem limitação, edificações, estruturas e áreas, não obstante o
fato de partes delas não serem porventura dedicadas a qualquer propósito
ferroviário que não a produção de receitas disponíveis para os custos e
despesas dos sistemas de transporte da autoridade, no todo ou em parte.

A análise dessa legislação foi feita com base nos mesmos tópicos utilizados
para o diagnóstico do Brasil, são eles:
e) material rodante;
f) instalações fixas;
g) pessoal;
h) serviços de apoio à operação.

4.7.6.1 Material rodante
Conforme § 1265 da Lei das Autoridades Públicas, de 2014, sobre os poderes
da autoridade:
5. A autoridade poderá adquirir, manter, possuir, locar, criar, construir, reali1440
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zar, operar, manter, renovar, aperfeiçoar, ampliar ou reparar quaisquer sistemas de transporte por meio de, e fazer com que um ou mais de seus poderes, atribuições, funções ou atividades sejam exercidos ou realizados por
uma ou mais subsidiárias integrais da autoridade, ou pela autoridade de
trânsito da Cidade de Nova Iorque ou qualquer uma de suas subsidiárias no
caso de sistemas de trânsito [...]

Sistema de transporte, na referida lei, engloba, entre outros, qualquer instalação ou equipamento de um modal de transporte. Portanto, está incluído no sistema o
material rodante, ficando a cargo da Autoridade ou subsidiárias dela as funções citadas.

4.7.6.2 Instalações fixas
Assim como no material rodante, a Autoridade tem plenos poderes sobre as
instalações fixas (Lei das Autoridades Públicas, § 1265, 5).

4.7.6.3 Serviços de apoio à operação
Bilhetagem
É uma função da Autoridade (Lei das Autoridades Públicas, § 1265, 3) criar,
impor e cobrar, ou providenciar a criação, aplicação e cobrança e, no caso de um
acordo de serviço conjunto, juntamente com outros na criação, aplicação e cobrança
das tarifas. Ou seja, favorecer o desenvolvimento e implantação uma política unificada de transporte de massa para o distrito de transporte metropolitano de passageiros unificando a Autoridade e suas subsidiárias.

4.7.7 Dimensão ambiental
O presente item analisa os aspectos jurídico-ambientais relativos à Região
Metropolitana da Cidade de Nova Iorque (RM de Nova Iorque). Há de se salientar
que o artigo IX da Constituição do Estado de Nova Iorque (NI) permite a adoção de
leis locais pelos governos das cidades. Tais leis, a exemplo do Código Administrativo
da Cidade de Nova Iorque (CANI), possuem o mesmo status de uma lei estadual
promulgada pelo poder legislativo do Estado de NI e se sobrepõem a outras formas
de regulamentos municipais como resoluções e regulamentos (NOVA IORQUE,
1998), constituindo os principais instrumentos normativos analisados por esse estudo.
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Igualmente, pontua-se que o parágrafo 57 da Carta da Cidade de Nova Iorque
cria o Departamento de Proteção Ambiental (DPA), chefiado pelo Comissário de Proteção Ambiental (CPA), o qual controla e é responsável pelas funções e operações
na cidade relacionadas: ao abastecimento de água potável; à destinação final de resíduos sólidos; à prevenção contra poluição sonora, do ar e da água; e às substâncias perigosas. Já o parágrafo 550 cria o Departamento de Saúde e Higiene Mental
(DSHM). Ambos os departamentos possuem competência de grande relevância para
a dimensão em análise.
Finalmente, antes de adentrar na análise dos grupos de interesse para a dimensão ambiental da RM em questão, destaca-se que nenhuma das normas analisadas – à exceção daquelas que tratam especificamente acerca do licenciamento
ambiental – dispõe inteiramente apenas sobre uma das temáticas pré-definidas,
sendo comum a aplicação de uma mesma norma a mais de um grupo de interesse.

4.7.7.1 Licenciamento ambiental
No que diz respeito ao licenciamento ambiental, a temática é regulamentada
sobretudo pelas Ordens Executivas nº 87, de 18 de outubro de 1973, e 91/1977 e
pelas Normas da Cidade de Nova Iorque (NCNI), de 2015, que incidem sobre os projetos que impactam o meio ambiente de maneira significativa – entre os quais podem
ser incluídas as obras no âmbito do transporte ferroviário de passageiros.
Pontua-se assim que a OE nº 87/1973 estabeleceu que todos os grandes projetos na Cidade de NI deveriam ter seus impactos ambientais avaliados. Na sequência, em 1977, a OE nº 91, correspondente ao Título 43, Capítulo 6 das NCNI, criou o
procedimento de Levantamento da Qualidade Ambiental da Cidade (CEQR, sigla em
inglês139), centralizando as funções correlatas em duas agências que lideravam os
procedimentos: o DPA e o Departamento de Planejamento Urbano (DPU).
Já em 1991, o procedimento de CEQR foi substancialmente modificado pelas
Regras de Procedimento para o CEQR140, adotadas pela Comissão de Planejamento
Urbano (CPU) e contidas no Título 62, capítulo 5 das NCNI/2015. Essa nova legislação estabeleceu um sistema em que cada agência estatal lidera os projetos que aprova, financia e/ou implementa diretamente (CIDADE DE NOVA IORQUE, 2016).

139

“Levantamento da Qualidade Ambiental da Cidade” é a livre tradução do inglês “City Environmental
Quality Review”.
140
Documento normativo que se superpõe às regras estabelecidas pela OE nº 91/1977.
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Destaca-se, dessa forma, que grande parte das ações discricionárias de uso
de terra analisadas pela CPU estão sujeitas ao CEQR, o qual identifica as potenciais
consequências ambientais das ações propostas, avalia sua significância e propõe
medidas para eliminar ou mitigar impactos significativos. Apenas as ações Tipo II,
identificadas pelo Estado como de menor potencial degradador, são liberadas da realização do CEQR (CIDADE DE NOVA IORQUE, 2016).
Pontua-se que os requerentes, sejam entidades públicas ou privadas, devem
elaborar as análises ambientais de acordo com as metodologias estabelecidas pelo
Manual Técnico de CEQR (CIDADE NOVA IORQUE, 2016).
Quanto ao procedimento, integram o CEQR:
a) elaboração da Declaração de Avaliação Ambiental (DAA) pelo requerente,
conforme dispõe o Título 62, capítulo 5, parágrafo 5-08 das NCNI/2015, e
pagamento da taxa de CEQR;
b) emissão da Determinação de Significância pela agência encarregada de
analisar o CEQR, a qual determinará se os impactos ambientais adversos
identificados são ou não significativos (CIDADE DE NOVA IORQUE,
2016). A declaração, de acordo com o Título 62, capítulo 5, parágrafo 6-02
das NCNI/2015, poderá ser negativa, atestando que a ação não terá um
impacto adverso significativo no ambiente, negativa condicional, atestando
que a ação não afetará de maneira adversa o meio ambiente se cumpridas
determinadas condições, ou positiva, requerendo o preenchimento de uma
Proposta de Declaração de Impacto Ambiental (PDIA). A agência encarregada deverá comunicar às demais agências e entidades interessadas no
CEQR do conteúdo contido na determinação, possibilitando sua participação no processo, conforme dispõe o Título 62, capítulo 5, parágrafo 5-06
das NCNI/2015;
c) seguindo a emissão de uma declaração positiva – a declaração negativa
encerra o processo –, a agência encarregada deverá coordenar o “processo de delimitação”, assegurando a participação de todas as agências e entidades interessadas, do aplicante e da sociedade, nos termos do Título
62, capítulo 5, parágrafo 5-07 das NCNI/2015. Nesse processo são definidos os tópicos que serão abordados pela PDIA, os métodos de análise
que serão utilizados e possíveis alternativas para mitigar ou eliminar danos
potenciais significativos da ação proposta (NOVA IORQUE, 2016). Essa
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etapa é composta pela: (i) proposta de delimitação, elaborada ou aprovada
pela agência encarregada no prazo de quinze dias; (ii) publicação de edital
referente à PDIA e de delimitação, contendo o dia, hora e local da audiência pública de delimitação bem como as diretrizes para a participação no
evento; (iii) notificação do aplicante, das agências interessadas e das intituladas a indicar representantes para a audiência pública, incluindo a proposta de delimitação, o DAA e a data, hora e lugar da audiência; (iv) audiência pública de delimitação; (v) e a publicação da delimitação definitiva;
conforme o Título 62, capítulo 5, parágrafo 5-07 das NCNI/2015;
d) elaboração da PDIA, que serve de base aos tomadores de decisão e ao
público para compreender a natureza e as consequências que podem ser
esperadas da ação proposta, abrindo-se espaço à participação pública
(CIDADE DE NOVA IORQUE, 2016); e
e) elaboração da Declaração de Impacto Ambiental Final (DIAF), com a emissão da Declaração de Resultados e tomada de decisão pela agência
responsável (CIDADE DE NOVA IORQUE, 2016).

4.7.7.2 Resíduos sólidos
No que tange aos resíduos sólidos, observa-se que a matéria é disciplinada
pela Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano (LATM), de 2014, e pelo CANI/2015. A LATM/2014, em seu parágrafo 1204 (9-a), estabelece que é de competência da ATM fixar placas notificando o público da multa máxima para o arremesso,
despejo, depósito ou disposição de qualquer tipo de rejeito, resíduo sólido ou substância nauseante ou ofensiva sobre os trilhos ou via de passagem de um metrô.
Já o capítulo 2 do Título 16 do CANI/2015 trata da gestão de resíduos sólidos.
Nesse sentido, aduz o parágrafo 16-201 que é de competência do Comissário de
Saneamento (CS) promulgar regulamentos e procedimentos para a gestão de resíduos sólidos; bem como supervisionar e regular o transporte e disposição de todo o
resíduo sólido gerado e descartado na cidade.
No mesmo sentido, o parágrafo 16-203 do capítulo 2 dispõe que as taxas para a utilização de instalações disponibilizadas por ou para o Departamento de Saneamento (DS) devem ser suficientes para cobrir todas as despesas de aquisição de
terra, construção, equipamento, operações, manutenção, expansão, substituição, financiamento, transporte e outros custos necessários para seu financiamento e finali1444
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zação.
Na sequência, o capítulo 3 do Título 16 do CANI/2015, conhecido como “Lei
de Reciclagem da Cidade de Nova Iorque”, dispõe que integra a política pública de
NI a reciclagem dos resíduos sólidos descartados na cidade, com o intuito de fazêlos retornar à economia (§ 16-302).
Seu parágrafo 16-310 enaltece que o DS deve aumentar sua rede de recipientes de reciclagem para a coleta de materiais recicláveis, tais como metal, vidro,
plástico e papel; proibindo os responsáveis pela remoção e transporte do material
recolhido de misturarem materiais recicláveis com não recicláveis e de lhe conceder
uma disposição inadequada.
Ademais, cumpre salientar que o capítulo 4-A do Título 16 do CANI/2015 trata
da coleta de aparelhos eletrônicos e de sua reciclagem e reuso, estabelecendo a
responsabilidade do manufaturador pelo seu recolhimento, manejo, reciclagem e
reuso. No mesmo sentido, o capítulo 4-D do Título 16 do CANI/2015 trata do recolhimento de embalagens recicláveis a granel, que demanda um registro junto ao DS.
Tem-se, assim, que as normas analisadas aplicam-se de maneira reflexa à atividade ferroviária na RM de Nova Iorque. Todavia, destaca-se que não há, no conjunto de leis compreendido por esse estudo, norma específica que trate do manejo
resíduos sólidos no âmbito do transporte de passageiros.

4.7.7.3 Emissões atmosféricas
Pontua-se que não há, no âmbito da legislação selecionada para este estudo,
norma específica vigente referente às emissões atmosféricas. Ainda assim, a título
de complementação, destaca-se que o capítulo 1 do Título 24 do CANI/2015 trata do
controle da poluição do ar e entrará em vigor em cinco de junho de 2016.

4.7.7.4 Recursos hídricos
Como mencionado no tópico introdutório desta dimensão, através da Carta da
Cidade de Nova Iorque, parágrafo 57, é criado o Departamento de Proteção Ambiental (DPA), que é chefiado pelo Comissário de Proteção Ambiental (CPA). O referido
Comissário controla e é responsável pelas funções e operações na cidade relacionadas, entre outros aspectos, ao abastecimento de água potável e à prevenção contra poluição sonora, do ar e da água. Entretanto, apesar da breve menção aos assuntos citados, não foram encontradas normas referentes a recursos hídricos espeANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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cificamente destinadas ao transporte ferroviário de passageiros.

4.7.7.5 Questões sanitárias
A Lei de Transportes do Estado de NI trata, em seu parágrafo 147, da obrigatoriedade do transporte, livre de custos, em todos os serviços de transportes públicos e contratados, de cão-guia, cão-ouvinte ou cão-assistente acompanhando pessoas com deficiência.

4.7.7.6 Ruídos e vibrações
Em matéria de ruídos e vibrações, os instrumentos normativos pertencentes
ao escopo do trabalho que abordam a matéria são a Carta da Cidade de Nova Iorque de 2009, a LATM/2014 e o CANI/2015, que trazem normas gerais relacionadas
ao controle de poluição sonora aplicáveis à atividade ferroviária. Igualmente, o Manual Técnico de CEQR traz alguns dispositivos que orientam a matéria.
Nesse sentido, coloca o parágrafo 1403(c), da Carta da Cidade de Nova Iorque de 2009, que se inclui entre as competências do CPA o controle da poluição sonora. Sendo assim, cabe-lhe a realização de investigações e estudos para desenvolver adequados níveis sonoros e corrigir problemas relacionados ao controle de ruídos (§ 1403, c).
Já a LATM/2014 trata da questão em seu parágrafo 1204-a, no qual estabelece o código de ruídos para trânsito rápido. Determina assim a lei que a Autoridade
de Trânsito da Cidade de Nova Iorque deverá conduzir um estudo ferroviário de redução de ruídos, em conformidade com os estudos de redução de ruídos e projetos
realizados por/para a Administração de Transporte Urbano de Massa do Departamento de Transporte dos Estados Unidos, bem como por/para outros sistemas (§
1204-a). Tal estudo deverá avaliar as estratégias existentes para atingir os níveis de
ruídos impostos pela LATM, propor estratégias e indicar o tempo aproximado e custo necessário para a sua consecução (§ 1024-a). Ademais, a LATM estabelece critérios para a medição dos ruídos, prazos para a comunicação dos resultados da implementação das estratégias e prazos para o envio de relatórios acerca do progresso na redução de ruídos (§ 1024-a).
Ademais, o capítulo 2 do Título 24 do CANI/2015 trata do controle sonoro. Estipula, assim, que é direito de todos a manutenção de níveis de som ambiente que
não sejam prejudiciais à vida, à saúde e ao usufruto da propriedade (§ 24-202).
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Sendo assim, esse capítulo aduz que a criação ou manutenção de excessivos e desarrazoados barulhos dentro da cidade afeta e ameaça a saúde pública, o conforto,
a conveniência, a segurança, o bem-estar e a prosperidade da população; sendo facultado ao poder público estabelecer quais os níveis de ruídos e de decibéis que são
aceitáveis (§ 24-202). O parágrafo 24-218 traz, nesse sentido, uma classificação geral de níveis sonoros inaceitáveis (e.g. considera-se inaceitável o ruído – que não o
ruído impulsivo141 – de sete decibéis ou mais acima do som ambiente entre dez horas da manhã e sete horas da noite, e de 10 decibéis ou mais entre sete horas da
manhã e dez horas da noite).
Ademais, o parágrafo 24-205(b), coloca que o CPA deve propor estratégias
para controlar e/ou reduzir o nível de ruídos associados a aeroportos, operações de
transito rápido e ferroviárias. De acordo com a lei, “ferroviária” é toda aquela ferrovia
operada para uso público no transporte de pessoas ou propriedades, incluindo suas
balsas, túneis, equipamentos, linhas, estações e terminais utilizados, operados por
ela ou de sua propriedade (§ 24-203, 47). Já as “ferrovias de trânsito rápido” são todas aquelas ferrovias de trânsito rápido utilizadas para serviço local de transporte de
passageiros, incluindo suas instalações, acessórios e equipamentos (§ 24-203, 48).
Além disso, o parágrafo 24-206 dita que o CPA poderá ordenar ao proprietário
de dispositivo que potencialmente viole as normas de controle sonoro do CANI/2015
que conduza tantos testes quanto achar necessário para determinar se há ou não
uma violação do Código. O CPA poderá também requerer o registro escrito de compressores de ar, disjuntores de pavimentação, caminhões de lixo e de ferrovias de
trânsito rápido, no que tange às suas estações de passageiros, túneis, estruturas elevadas, garagens, pátios, depósitos, entre outros (§ 24-208).
Pontua-se da mesma forma que, conforme o parágrafo 24-228.1, nenhum indivíduo deverá causar ou permitir a descarga para o ar de gases de escape de
quaisquer dispositivos, tais como motores a vapor, motores a diesel, motores de
combustão interna, compressores e motores de turbina, de forma a criar um ruído
desarrazoável. Já o parágrafo 24-234 estipula a proibição da utilização de dispositivos de reprodução de som em ferrovias de trânsito rápido, ônibus e balsas, a exceção dos dispositivos de som pessoal com fones de ouvido que não tenham o alcan-
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Nos termos do parágrafo 24-203 do Título 24 do CANI/2015, considera-se ruído impulsivo aquele
de curta duração, em que cada pico de som dura dois segundos ou menos. O som é caracterizado
por um início abrupto e um rápido esmaecimento.
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ce sonoro de mais de cinco pés.
Cumpre destacar ainda que o subcapítulo 5 do Capítulo 2 do Título 24, trata
do gerenciamento de ruídos de construção. Tal dispositivo estabelece regras para a
mitigação de ruídos; a obrigatoriedade da elaboração e implementação de planos de
mitigação de ruídos em construções; e horários em que a atividade de construção fica vedada.
Por fim, é importante salientar que o Manual Técnico de CEQR/2014 estabelece parâmetros para os tipos de projetos relacionados à área ferroviária, identificando aqueles que geralmente necessitam de um estudo mais aprofundado acerca das
fontes de ruídos ferroviários (capítulo 19). O manual classifica a exposição sonora
em quatro categorias: aceitável, marginalmente aceitável, marginalmente inaceitável
e claramente inaceitável para tráfego de carros, trens e aeronaves; determinando níveis aceitáveis de exposição sonora externa (capítulo 19). Igualmente, o manual traz
diretrizes relacionadas aos ruídos e estratégias de mitigação (capítulo 19).

4.7.7.7 Acidentes ambientais
Na esfera dos acidentes ambientais, o capítulo 1 do Título 30 do CANI/2015
trata da Gestão de Emergências. Nesse sentido, o mencionado capítulo determina
ser de competência do Comissário do Gabinete de Gestão de Emergências (CGGE)
desenvolver ou atualizar um plano de gestão do trânsito, consultando as demais agências estatais e entidades governamentais relevantes, para ser utilizado durante e
após tempestades costeiras e outros eventos climáticos ou naturais desastrosos que
afetem de maneira severa o transporte automotivo, por metrô ou por trem suburbano
na Cidade de Nova Iorque (§ 30-108).
Destaca-se que o Título 30 estipula o rol de elementos que deve trazer o supramencionado plano, entre os quais se incluem meios alternativos de transporte
fornecidos por entidades governamentais e/ou privadas a serem utilizados no caso
do fechamento de estradas e de linhas do metrô, incluindo, mas não se limitando a,
a expansão do serviço de ônibus e de trem suburbano; opções de transporte para as
pessoas com deficiência; a criação de rotas de ônibus alternativas; e a recomendação dirigida às autoridades de transporte para a eliminação ou redução de tarifas
nos ônibus, metrôs e balsas (§ 30-108).
Igualmente, o Título estabelece a criação ou atualização de um plano de gestão de combustíveis pelo CGGE, a ser adotado também em situações adversas en1448
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volvendo eventos catastróficos (§ 30-109). Tal plano deve incluir: o procedimento e
os critérios para configurar uma crise de escassez de combustíveis na cidade de
Nova Iorque e para racioná-los; os critérios para determinar a quantidade de reservas de combustível que devem ser mantidas e para quais propósitos; o estabelecimento e manutenção das linhas de comunicação entre a cidade e as indústrias que
fornecem combustível para Nova Iorque; a priorização de acesso a combustíveis pelas pessoas envolvidas nas operações de resgate, recuperação e limpeza; um processo de avaliação das rotas de transporte para maximizar a distribuição de combustível; e um mecanismo para proporcionar que todas as comunicações públicas
estejam disponíveis nas línguas mais comumente faladas nas comunidades afetadas; não se limitando a esses elementos (§ 30-109).
Por fim, ainda dispõe o Título 30 que o CGGE deverá desenvolver e propagar
material educativo e preparo a emergências para comunidades nas quais há um risco de evacuação em virtude de temporais costeiros ou furacões (§ 30-114).

4.7.7.8 Produtos perigosos
Na esfera dos produtos perigosos, destaca-se que no escopo das leis elencadas para este estudo não consta lei específica que trate de produtos perigosos no
âmbito do transporte ferroviário de passageiros na RM de Nova Iorque. Ainda assim,
outros instrumentos normativos tangenciam a matéria, a saber a LATM/2014 e o
CANI/2015, aplicando-se de maneira reflexa à atividade ferroviária.
A LATM/2014 predispõe que a ATM e suas subsidiárias deverão colocar em
cada transformador e subestação que contenha bifenils policlorados (PCBs) um
símbolo indicando existência da substância (§ 1266, 13). Já o subcapítulo 6, capítulo
3 do Título 6 do CANI/2015, que trata das substâncias perigosas no âmbito das
compras verdes (ou ecológicas) na Cidade de Nova Iorque, destaca que a cidade
deverá desenvolver um plano para o reuso ou reciclagem de todos os dispositivos
eletrônicos comprados ou arrendados por qualquer agência (§ 6-311).
Igualmente, estipula que nenhuma agência deverá realizar compras envolvendo dispositivos eletrônicos que contenham chumbo, mercúrio, cádmio, crômio
hexavalente, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres difenílicos polibromados (PBDEs), salvo quando previsto em regulamento (§ 6-312). Da mesma forma, aduz que
nenhum dispositivo eletrônico adquirido ou arrendado pelas agências estatais pode
conter substâncias em um nível maior do que o estabelecido por regulamento emitiANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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do pelo Diretor de Compras Verdes Municipais (DCVM), que deve observar a Diretiva 2002/95/EC da União Europeia (UE) e o Conselho da UE (§ 6-312).
Além disso, o capítulo 6 do Título 24 do CANI/2015, conhecido como "Lei de
resposta a emergências envolvendo substâncias perigosas de Nova Iorque", dispõe
que todos possuem o direito a um ambiente livre de substâncias perigosas, sendo
sua liberação, ou ameaça de liberação, ao meio ambiente um risco à saúde, à segurança e ao bem-estar da população da cidade, que pode causar grandes danos ao
meio e à propriedade (§ 24-602).
De acordo com o Código, o termo “substância perigosa” designa toda substância química que quando liberada no meio ambiente pode causar substancial dano
à saúde pública, ao bem-estar ou ao meio ambiente (CIDADE DE NOVA IORQUE,
2015, § 24-603). Já o termo “liberação” é entendido aqui como qualquer derrame,
fuga, bombeamento, emissão, esvaziamento, descarga, injeção, escape, lixiviação,
despejo ou eliminação para o meio ambiente; bem como o abandono de um recipiente ou recipientes contendo substâncias perigosas (CIDADE DE NOVA IORQUE,
2015, § 24-603).
Ademais, o citado capítulo coloca que as pessoas responsáveis pela liberação de substâncias perigosas serão condenadas solidariamente pelo custo total incorrido à cidade pelas medidas de resposta implementadas em virtude de quaisquer
emergências envolvendo uma liberação ou ameaça substancial de liberação de
substâncias perigosas ao meio ambiente, independentemente da comprovação de
culpa – respeitadas as exceções admitidas em lei, entre as quais se incluem o ato ou
omissão exclusivo de terceiro (§ 24-604).
Torna-se importante destacar aqui que se incluem no conceito de “pessoas
responsáveis” todos aqueles que, em virtude de contrato, aceitem qualquer tipo de
substância perigosa para transporte e incorram em uma liberação ou ameaça substancial de liberação dessa substância para o meio ambiente; bem como todos aqueles que, em decorrência de contrato, acordo ou instrumento similar voltado à disposição final e/ou tratamento ou ao transporte para destinação final e/ou tratamento de
substâncias perigosas participem de uma liberação ou ameaça de liberação ao meio
ambiente dessas substâncias (§ 24-603).
Destaca-se que aqueles autorizados pelo CPA para implementar medidas de
respostas em locais nos quais ocorreu uma liberação, ou ameaça de liberação, de
uma substância perigosa ao meio ambiente, apenas serão incluídos nesse conceito
1450
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nos casos em que seus atos deliberadamente negligentes ou imprudentes causem
ou contribuam significantemente para uma liberação, ou ameaça de liberação, das
substâncias supramencionadas (CIDADE DE NOVA IORQUE, 2015, § 24-603)
Além disso, destaca o § 24-608 do capítulo 6 que quando o CPA tiver razão
para acreditar que houve um lançamento ou que existe uma ameaça substancial de
uma liberação para o meio ambiente de uma substância perigosa que possa apresentar um perigo imediato e substancial para a saúde pública, bem-estar ou meio
ambiente, o Comissário poderá ordenar a todas as pessoas responsáveis que implementem, especificando o trabalho a ser feito e estipulando um prazo para cumprimento, bem como auxiliem e cooperem na implementação das medidas de resposta julgadas necessárias. Ressalta-se que, nos casos em que o Comissário concluir que a implementação de tais medidas pela pessoa responsável possa ser prejudicial em virtude do provável atraso ou inefetividade, ou por quaisquer outras razões, o CPA poderá implementar pessoalmente essas medidas (§ 24-608).
Cumpre ainda destacar que o Manual Técnico de CEQR/2014 impõe a realização de uma Avaliação de Materiais Perigosos (AMP) aos estabelecimentos de fabricação de equipamentos ferroviários; terras destinadas à construção de ferrovias,
subestações; terminais de transporte de bens, pátios e aos aparatos relacionados à
atividade (capítulo 12).

4.7.8 Dimensão de segurança
No Levantamento da legislação foi encontrada Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano, de 2014, que trata sobre assuntos pertinentes à dimensão de segurança na Região Metropolitana da Nova Iorque (RM de Nova Iorque), Lei esta de criação da Metropolitan Transit Authority. O texto apresentado na Lei, que corresponde
à Lei das Autoridades Públicas, artigo 5º – autoridades de serviços públicos - no seu
Título 11 – autoridade de transporte metropolitano de Nova Iorque – trata principalmente das formas de concessão de serviços públicos, receitas e despesas do serviço, acordos de serviços conjuntos, etc. Somente três seções tratam de segurança de
uma forma mais específica. São estas: plano de serviços médicos de emergência na
seção 1266-a no caso geral e seção 1266-b no caso de Long Island; plano de serviços médicos emergenciais no caso da implementação na Metro-North na seção
1266-f; e, autoridade de força policial na seção 1266-h, na qual a autoridade de
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transporte metropolitano autoriza a criação e habilita um departamento de autoridade policial e uma força policial uniformizada.
O USC e o CFR fazem algumas menções à segurança dos transportes ferroviários metropolitanos. Isso dá uma indicação de que no resto das questões de segurança não determinadas na Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano são
utilizadas as leis e os regulamentos federais dos EUA.

4.7.8.1 Promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária
O texto da Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova Iorque não
trata, em particular, da promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária, a não
ser os itens citados no item anterior.
Entretanto, o 49 USC § 5303 estabelece como objetivos do planejamento de
transporte metropolitano, entre outros, aumentar a segurança do sistema de transporte para os usuários motorizados e não motorizados.

4.7.8.2 Autoridade responsável pela segurança
A legislação da RM de Nova Iorque não apresenta a autoridade responsável
pela segurança ferroviária, mas apresenta uma autoridade pelo tráfego geral da sua
área de abrangência.
Destaca-se ainda que uma citação da parte 212 do Título 49 do USC inclui a
participação dos estados no programa nacional de segurança ferroviária, mais especificamente nas atividades de investigação e de vigilância sob as leis e regulamentos
federais de segurança ferroviária (49 USC § 212.1).

4.7.8.3 Acidentes e incidentes
O único tópico apresentado relativo a acidentes e incidentes no transporte ferroviário metropolitano em Nova Iorque relaciona-se ao atendimento médico emergencial nas linhas ferroviárias de Long Island e do Metro-North.
A seção 1266-a da Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano determina
que a autoridade de transporte metropolitano de Nova Iorque está autorizada e orientada a desenvolver e implantar um serviço médico de emergência para as pessoas que utilizam dos serviços de transporte metropolitano. Esse programa poderá incluir o treinamento de funcionários em primeiros socorros, técnicas de procedimentos em emergências, como lidar e posicionar passageiros feridos e conhecimento de
1452
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equipamentos utilizados para tratar emergências respiratórias e cardíacas.
O plano do serviços médicos de emergência da seção 1266-b é específico para a ferrovia de Long Island, em Nova Iorque e o seu texto repete os principais itens
da seção 1266-a.
A seção 1266-f trata da implantação do plano de serviços médicos emergenciais na Companhia Ferroviária Pendular Metro-North. Basicamente, a introdução do
serviço dessa empresa é do mesmo tipo que a de Long Island. O programa do Metro-North incluirá a capacitação de condutores, guarda-freios e outros funcionários
designados em primeiros socorros, técnicas e procedimentos de emergência, manipulação e posicionamento de viajantes habituais feridos, e conhecimento de procedimentos e equipamentos utilizados para emergências respiratórias e cardíacas.
Mais nada que contemple acidentes e incidentes é mencionado pela legislação da RM de Nova Iorque.

4.7.8.4 Danos intencionais e polícia ferroviária
Nos casos de danos intencionais a Autoridade de Transporte Metropolitano
de Nova Iorque está autorizada e habilitada a fornecer e manter um departamento
de autoridade policial e uma autoridade policial uniformizada. Cada membro dessa
polícia passa a ter autoridade de um “agente de polícia” para os efeitos da lei processual penal, com todos os poderes desses policiais segundo esta e sujeitos às
mesmas disposições jurisdicionais no exercício dessa competência, conforme estabelecido na Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano (seção 1266-h). A área
de competência da nova polícia deve abranger o Distrito Metropolitano de transporte
suburbano.
As funções de polícia tradicionais anteriormente exercidas pela Long Island
e/ou a força policial da Metro-North devem continuar a ser exercidas pelas forças de
autoridade de polícia. O Diretor-Executivo da entidade tem poder e autoridade para
empregar e nomear o número de agentes que ele considerar necessários para levar
a cabo as suas atribuições.
A seleção de candidatos a oficial de polícia deve ser feita com base em um
processo de exame a ser determinado a critério da autoridade, e os candidatos devem receber um certificado que ateste a conclusão satisfatória de um programa de
formação básica da polícia municipal que tenha sido aprovado, conforme descrito na
lei geral municipal. Nenhuma pessoa deve ser elegível para nomeação a menos que
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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seja maior de vinte anos de idade na data da nomeação e tenha menos de trinta e
cinco anos de idade a partir da data em que o candidato realize o exame escrito.
A autoridade de força policial é composta pelas divisões, supervisores e diretores, incluindo, entre outros, oficiais de polícia, sargentos, detetives, tenentes e capitães conforme designado pela autoridade.
Não obstante qualquer lei ou disposição em contrário, os membros da autoridade de força policial uniformizada não devem adquirir o caráter de serviço civil ou
se tornarem membros do sistema de aposentadoria dos funcionários estaduais e locais de Nova Iorque, exceto conforme estabelecido a seguir (seção 1266-h,4):
A autoridade deve prever um plano de aposentadoria de 20 anos sob os
mesmos termos e condições, tal como previsto na lei de aposentadoria e
previdência social exceto por algumas modificações apresentadas no nº 4
da seção 1266-h - Autoridade de força policial, para adaptar as condições
de aposentadoria às ferrovias Long Island e Metro-North. (tradução nossa).

Nada contido na Lei deve ser considerado de forma a diminuir, suspender ou
suprimir um benefício existente disponível a um policial, transferido da força policial
da Long Island Rail Road Company e/ou Metro-North Railroad Company Commuter
e sujeito às disposições do da citada seção e aos direitos, privilégios ou situação obtidos anteriormente, dentro de um sistema de aposentadorias ou pensões dos quais
eram um membro.
Danos intencionais não é abordado pela Lei da Autoridade de Transporte Metropolitano de Nova Iorque e nem pelos outros normativos analisados.
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4.8 Índia
4.8.1 Contextualização
4.8.1.1 Caracterização
A Índia é um país localizado no sul da Ásia, limitada ao sul pelo oceano Índico; a leste por Bangladesch; a noroeste pelo Paquistão; a nordeste pela China. O
país é formado por 29 estados e 7 territórios, entre esses encontra-se Délhi.
Seu território abrange 3.287.260 km². A população em 2015 era de
1.311.050.527 hab., 32,37% dos quais residentes em área urbana (IBGE, 2016).
Sua capital, Nova Délhi, é a cidade mais populosa do país, com cerca de 25.703.000
hab. estimados em 2015, segundo dados da CIA. A pirâmide populacional conforme
a idade dos habitantes pode ser observada na Figura 3.13.

Figura 3. 13 – Pirâmide populacional da Índia

Fonte: CIA (2015).

O relevo apresenta planícies ao sul, desertos a oeste e a cordilheira do Himalaia ao norte do país. O ponto mais alto é a montanha Kanchenjunga, terceira mais
alta do mundo com altura de 8.598 m. A Figura 3.14 apresenta o mapa físico da Índia, com as áreas mais claras sendo as de menor altitude e, conforme a escala de
verde escurece, a altitude aumenta, ficando as montanhas na última posição da escala (em verde escuro).
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Figura 3. 14 – Mapa Físico da Índia

Fonte: Worldatlas (2015).

Produto Interno Bruto (PIB) do país foi de US$ 8,027 trilhões em 2015, com
PIB per capita de US$ 6,3 mil, consoante CIA (2016). O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), em 2014, alcançou o valor de 0,609 (IBGE, 2016). O Índice de Gini,
foi de 33,9 em 2013 (ONU, 2016). Um resumo desses dados consta do Quadro 3.7.

Quadro 3. 7 – Características gerais da Índia
Características gerais da Índia
Tipo de Governo
Área¹
População (2014)¹

República Federal
3.287.260 km²
1,311 bilhões de hab.

População urbana (2014)¹

32,37%

População rural (2014)¹

67,63%

PIB (2013)²
PIB per capita²

US$ 8,027 trilhões
US$ 6,3 mil

Índice de Gini (2013)³

33,9

IDH (2013)¹

0,609

Fonte: adaptada de 1IBGE Países (2016), ²World Factbook (2016),³ Nações Unidas (2016).
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4.8.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
Dados da CIA (2016), referentes a 2014, apresentam a rede ferroviária indiana como a 5ª maior do mundo em extensão, com 68.525 km (Figura 3.15). Destes,
58.404 km tem bitola de 1,676 m, dos quais 23.654 km são eletrificados. Há ainda
9.499 km de bitola métrica e 622 km de bitola de 0,762 m.

Figura 3. 15 – Rede ferroviária indiana

Fonte: Maps of India (2014).

A densidade ferroviária da Índia é de aproximadamente 20,84 km de ferrovias
por 1.000 km² de território.
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4.8.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
Diversos são os serviços ofertados para transportes de passageiros, abrangendo desde classes econômicas e trens de velocidade normal, até classes de luxo
e trens de alta velocidade (INDIAN RAILWAY, 2016). A compra dos bilhetes pode
ser feita na hora, online por meio de um site disponibilizado pelo próprio governo da
Índia ou via aplicativo de celular.
Segundo dados da mesma fonte, 8,224 milhões de passageiros utilizaram os
serviços ferroviários de 2014 a 2015, e 1.101,09 toneladas de carga foram transportadas no mesmo período.

4.8.1.4 Arranjo institucional
A Índia é uma república federal, em que a maior parte dos poderes está concentrado em duas figuras: o presidente, chefe de estado; e o primeiro ministro, chefe
do governo. Dentre as uniões político-econômicas das quais a Índia participa, destacam-se o Brics, G-20, OMC, SAFTA.
A estrutura organizacional do sistema institucional envolvido com o sistema
de transporte na Índia é apresentada na Figura 3.16.

Figura 3. 16 – Hierarquia organizacional dos órgãos ligados às ferrovias da Índia
Ministério das
Ferrovias

Ministério
estadual de
Ferrovias

Comitê
ferroviário

Tráfego

Mecânico

Engenharia

Financeiro

Elétrico

Fonte: Indian Railways (2016, tradução nossa).
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4.8.2 Dimensão jurídico-legal
4.8.2.1 Regime
4.8.2.1.1 Tratamento constitucional e competências
Promulgada em 26 de novembro de 1949, a Constituição Indiana aproxima-se
da Constituição Federal Brasileira por tratar de maneira detalhada os direitos fundamentais dos cidadãos, prevendo, ainda, a estrutura organizacional do país, questões
de guerra e questões relativas ao judiciário.
Não obstante o fato de não haver previsões específicas que tratem do transporte ferroviário de passageiros na Constituição indiana, vale ressaltar que o seu artigo 257, § 3º, prevê, entre os poderes executivos da União, o poder de dar direção
aos Estados com relação às medidas de proteção das ferrovias ao longo do país.
Esse mesmo artigo, em seu § 4º, prevê que, caso os Estados, em decorrência
das direções emanadas pela União para fins de proteção das ferrovias, incorram em
custos adicionais aos que incorreriam no exercício normal de suas obrigações, a União (Governo Indiano) deverá arcar com esses custos excedentes. Em caso de desacordo com relação ao montante excedente, a União arcará com os custos excedentes determinados por árbitro apontado pelo Chefe da Justiça da Índia (art. 257, §
4º).
Ademais, a Constituição da Índia prevê, em seu artigo 287, que, salvo estipulação em contrário por lei do Parlamento, nenhum Estado poderá impor ou autorizar
a imposição de imposto sobre o consumo ou a venda de eletricidade consumida para fins de construção, manutenção ou operação de qualquer ferrovia do Governo ou
de companhia ferroviária operando ferrovias do Governo ou sobre a venda de eletricidade para o Governo ou companhia ferroviária, nos termos anteriores, para consumo na construção, manutenção ou operação de uma ferrovia. Esse mesmo dispositivo estabelece, outrossim, que, caso haja alguma lei prevendo a cobrança de impostos nesses casos, essa deve assegurar que o valor do imposto será inferior ao
montante do imposto cobrado de outros consumidores de uma quantidade substancial de eletricidade.
Com relação ao poder de legislar sobre o transporte ferroviário, cabe destacar
que a Constituição indiana elenca, em seu Apêndice Sétimo, as matérias e os respectivos entes competentes, em consonância com o artigo 246. São de competência
legislativa exclusiva do Parlamento:
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− as ferrovias (item 22);
− o transporte ferroviário de mercadorias e passageiros (item 30); e
− os impostos sobre mercadorias e passageiros no transporte ferroviário.
Finalmente, destaca-se o artigo 31-B da Constituição indiana, que prevê que
nenhum ato ou regulamento especificado no Apêndice Nono será considerado nulo
pelo fato de ser incompatível com os direitos conferidos por esse instrumento, mesmo se houver decisão de algum Tribunal pela invalidade da norma. Entre as normas
elencadas pelo Apêndice Nono está a Lei de Empresas Ferroviárias (Provisões Emergenciais) de 1951.
As Constituições brasileira e indiana são bastante vastas, estendendo-se além da estrutura governamental, poderes e defesa nacional.
Salienta-se, outrossim, que a Constituição brasileira prevê como competência
da União a exploração dos serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou
Território (art. 21, XII, d). Na Índia, também compete ao Governo Central a regulação
e exploração do sistema ferroviário. Contudo, conforme restará mais adiante explorado, ambos os sistemas apresentam diferenças no que concerne à sua exploração.

4.8.2.1.2 Regime de exploração
No que tange ao regime de exploração adotado na Índia, cumpre ressaltar,
primeiramente, que a maior parte do transporte ferroviário no país é operada pela
empresa estatal Indian Railways, controlada pelo Ministério das Ferrovias, do Governo Central, após a nacionalização do sistema ferroviário em 1951.
Contudo, em algumas situações, observa-se que os trabalhos de construção
e fornecimento de materiais podem ser confiados às empresas privadas, com demonstrada capacidade para tal, bem como condição financeira, nos termos da norma intitulada Padrões Gerais de Contratação da Indian Railways, de Julho de 2013
(art. 2.1).
Analisando a Lei das Ferrovias, promulgada em 3 de junho de 1989, verificase que a construção e a manutenção de ferrovias fica a cargo das administrações
ferroviárias locais, nos termos do seu artigo 11, que estabelece, ainda, as áreas das
quais a administração ferroviária poderá fazer uso para fins de construção de ferrovias.
Assim, percebe-se que o regime de exploração existente na Índia difere muito
1460

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

do regime de exploração adotado no Brasil, posto que na Índia o sistema ferroviário
é basicamente controlado pelo Estado, por meio da empresa estatal Indian Railways.
Outrossim, no que diz respeito à possibilidade de confiar à empresa privada a
construção e manutenção de ferrovias, conforme os Padrões Gerais de Contratação
da Indian Railways, verifica-se que o processo seletivo respectivo diverge do procedimento licitatório adotado no Brasil, o que será melhor abordado mais adiante.

4.8.2.2 Objeto
4.8.2.2.1 Condições contratuais
Com relação às condições contratuais, no que se refere à contratação de empresas privadas para obras de construção e manutenção de ferrovias, destaca-se a
norma intitulada Padrões Gerais de Contratação da Indian Railways, de 2013, que,
como o próprio nome já remete, trata dos padrões gerais contratuais a serem adotados.
Primeiramente, cabe esclarecer que, para fins desta lei, Railway se refere ao
Presidente da República da Índia ou à Seção Administrativa Ferroviária responsável
por determinada área (art. 1(1)).
O capítulo referente às Obrigações Gerais prevê as obrigações gerais a serem previstas nos contratos firmados, destacando-se algumas a seguir. Em primeiro
lugar, há previsão de que o contrato deverá ser assinado em 3 vias pela Railway e
pelo contratado, nos termos do artigo 2(1), que estabelece, ainda, que o contrato
deverá prever todo o trabalho, materiais, equipamentos e transporte necessários para a devida execução dos trabalhos. Os artigos 2(2) e 2(3) preveem que, caso a jurisdição à qual está relacionada o referido trabalho seja transferida para uma outra
Railway, esta autoridade competente sucessora estará vinculada aos termos contratuais já acordados e terá a mesma autoridade perante o contratado e o projeto. Desta forma, a parte sucessora figurará como se parte original do contrato fosse.
Além disso, os artigos 3(1) e 3(2) estabelecem que o contrato será regido pela
lei em vigor na República da Índia e que o contratado deverá estar de acordo com
quaisquer normas de autoridades locais, devendo celebrar acordos, ainda, com empresas de água e energia locais, fundamentais para a execução dos serviços contratados.
Cabe destacar, ainda, que o artigo 6, que estabelece que nenhuma terra per-
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tencente à Railway poderá ser ocupada pelo contratado sem prévia autorização, estando o contratado restrito, em caso de autorização, ao uso para fins exclusivos da
execução dos trabalhos contratados. Nesta mesma linha, eventuais relíquias ou tesouros encontrados nas propriedades da Railway, onde os trabalhos estão sendo
executados, são de propriedade da Railway, conforme artigo 13. Além disso, materiais escavados não poderão ser vendidos pelo contratado (art. 14).
Já o artigo 7 proíbe o contratado de ceder o contrato ou subcontratar sem
prévia autorização expressa da Railway.
Importante destacar, ainda, que, nos termos do artigo 15, o contratado deverá
indenizar e manter a Railway livre de danos decorrentes de ações, perdas, encargos
ou reclamações oriundas de ato ou omissão do contratado, seus agentes ou empregados, na execução dos trabalhos contratados.
Quanto às hipóteses de força maior, prevê os Padrões Gerais de Contrato da
Indian Railways que o contrato contará com uma cláusula nesse sentido, estipulando
que, na ocorrência de fatos de força maior, tais como guerra, explosões, epidemias e
comoção civil, que atrasem ou impeçam a continuidade dos trabalhos, no todo ou
em parte, nenhuma das partes poderá rescindir o contrato sem que aviso seja dado
a outra parte no prazo de 30 dias contados da data do fato (art. 17). Tampouco caberá, nestas circunstâncias, quaisquer reclamações por danos eventualmente incorridos. Esse mesmo dispositivo determina, ainda, que os trabalhos deverão ser retomados assim que possível. Caso a paralisação ultrapasse 120 dias, qualquer uma
das partes poderá rescindir o contrato, devendo haver notificação prévia.
Cabe destacar, por fim, dentre algumas das condições gerais do contrato estabelecidas pela norma ora analisada, que o contrato poderá ser rescindido caso haja qualquer tipo de suborno, gratificação ou vantagens concedidas pelo contratado,
sem prejuízos das sanções criminais (art. 18).
Já no que concerne à execução dos trabalhos propriamente dita, esta norma
determina que o contratado deverá dar inícios aos trabalhos dentro do prazo de 15
dias, contados do recebimento por sua parte de uma ordem expressa nesse sentido,
devendo exercer suas obrigações de maneira expediente e sem atrasos, nos termos
do artigo 19(2).
Ademais, é previsto que o contratado deverá enviar um cronograma de trabalho detalhado no prazo de 30 dias da carta de aceitação, para contratos de até 2 anos, ou 90 dias para demais contratos. Esse cronograma deverá indicar ainda os de1462
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talhes organizacionais, plantas e equipamentos que se pretende utilizar (art. 19(3)).
Quaisquer alterações ao projeto deverão ser autorizadas pelo engenheiro
responsável pela obra, conforme determina o artigo 20(2).
É bastante relevante destacar, ainda, o artigo 20(3), que prevê a necessidade
de trabalhos adicionais, não antes previstos. Nesses casos, o contratado não terá o
direito de executar aqueles que podem ser executados por outros contratados, ficando esta questão a critério da Railway.

Garantias para contratação
Quanto às obrigações contratuais referentes a seguro depósito, destaca-se o
artigo 16, que estabelece que o dinheiro depositado pelo contratante na aplicação da
sua proposta em decorrência dos critérios de seleção, como restará analisado mais
adiante, será retido pela Railway como parte da garantia pelo cumprimento devido e
fiel do contrato pelo contratante. O montante remanescente do seguro poderá ser
depositado pelo contratado em dinheiro ou, ainda, recuperado por dedução da conta
do contratado.
Ademais, o artigo 16(4) prevê a garantia de performance, que deverá ser
submetida pelo contratado aprovado. Essa garantia de performance corresponderá a
5% do valor do contrato e poderá ocorrer de diversas formas, entre elas:
a) depósito em dinheiro;
b) garantia bancária irrevogável;
c) títulos do Governo, incluindo bonds 5% abaixo do valor de mercado; e
d) recibos de depósitos, ordens de pagamento, títulos de garantias (tanto no
State Bank of India como em qualquer banco nacional).

Assunção de risco pelo contratado
Os trabalhos deverão ser executados, ademais, em perfeita conformidade
com as especificações e os desenhos acordados no contrato, conforme artigo 22(1),
que determina, ainda, que, caso os trabalhos não sejam executados em consonância com o especificado, deverá o contratado arcar com os custos adicionais incorridos.
O artigo 24, por sua vez, prevê que o contratado será responsável por todos
os riscos do trabalho efetuado, devendo arcar com as perdas e danos eventualmenANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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te incorridas no trabalho em si, ou a pessoas ou propriedades de terceiros ou da
Railway.

Hipótese de suspensão
Outro tema importante abordado no contrato firmado entre a Railway e a empresa contratada para execução da construção de ferrovias é a hipótese de suspensão dos trabalhos. As a norma intitulada Padrões Gerais de Contratação da Indian
Railways estabelece que o contratado deverá suspender a execução das obras em
caso de ordem direta do engenheiro responsável, caso esta suspensão se dê por
força de previsão contratual, por necessidade para fins da devida execução dos trabalhos ou por motivo de segurança, devendo o contratado proteger as obras no período da suspensão, nos termos do artigo 36(1). Nestas situações, o contratado não
terá direito de restituição de eventuais custos extras incorridos. Contudo, caso, a
suspensão seja determinada pelo engenheiro por motivo que não os acima destacados, o contratado terá direito de solicitar um reembolso pelos valores extras incorridos, contanto que a suspensão ultrapasse 14 dias, nos termos do artigo 36(2).
Destaca-se, ainda, que, caso a suspensão ultrapasse 3 meses, por ordem do
engenheiro, o contratado poderá enviar uma notificação ao mesmo, solicitando uma
permissão para retomada dos trabalhos. Caso o engenheiro não se manifeste quanto a esse pedido no prazo de 15 dias, poderá o contratado, mediante notificação, tratar como suspensos apenas os trabalhos na região afetada pela determinação, ou,
caso a suspensão envolva o trabalho como um todo, tratar esta omissão do Engenheiro como um abandono do contrato por parte da Railway, conforme determinado
pelo artigo 36(3).
Ressalta-se, ainda, como garantia da execução dos serviços, o artigo 47 desta mesma norma, que prevê que o contratado deverá a todo momento assegurar a
manutenção das condições adequadas de todas as partes trabalho.
Outrossim, esta norma estabelece em seu artigo 61.(1) que a Railway (definido pela norma como o Governo ou a administração ferroviária) terá o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, caso entenda que a cessação do trabalho é necessária devido à escassez de fundos.
Finalmente, caso o contratado se enquadre em uma das hipóteses previstas
pelo artigo 62.(1), o engenheiro responsável, em nome da Railway, poderá notificar o
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contratado e caso o mesmo não tome qualquer providencia no sentido de se tornar
apto a cumprir com o contrato dentro do prazo de 7 dias, a Railway terá o direito de
enviar uma notificação ao credor de 48 horas, rescindindo o contrato, no todo ou em
parte. Após expirado o prazo de 48 horas, será enviada uma notificação final nesse
sentido.
Entre as hipóteses previstas pelo referido artigo 62.(1), estão a falência do
credor, se a empresa entrar em liquidação ou se o mesmo abandonar o contrato.
Nesta hipótese, não terá o contratado o direito de requerer qualquer compensação
por eventuais danos incorridos (art. 62.(2) (a)), estando o Engenheiro no direito de
tomar posse de todo material, equipamento, máquinas e construções do trabalho
(art. 62.(2) (b)).

Conclusão do contrato
Assim que o engenheiro julgar que os trabalhos estão finalizados e depois de
passarem pelos devidos testes, será emitido um certificado de conclusão dos trabalhos, conforme artigo 48.(1). Com a emissão do referido certificado, tem início o período de manutenção da obra. Ademais, esse certificado não exime o contratado de
eventuais falhas verificadas durante o chamado período de manutenção da obra,
conforme artigo 48.(2). Apenas o certificado de manutenção, emitido posteriormente,
é que atesta, de fato, que as obras foram conduzidas de maneira adequada e em
consonância com o contrato (art. 49). Assim, tem-se que o trabalho só é considerado
efetivamente concluído após emissão do certificado de manutenção, conforme artigo
50.(1).
Finalmente, quanto às possibilidades de rescisão do contrato, estas normas
estabelecem que a Railway terá o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo,
caso entenda que a cessação do trabalho é necessária devido à escassez de fundos, conforme artigo 61.(1). Além disso, o artigo 62.(1) traz determinadas hipóteses
pelas quais o engenheiro responsável, em nome da Railway, poderá notificar o contratado e, caso o mesmo não tome qualquer providencia no sentido de se tornar apto
a cumprir com o contrato dentro do prazo de 7 dias, a Railway terá o direito de enviar
uma notificação de 48 horas, rescindindo o contrato no todo ou em parte. Após expirado o prazo de 48 horas, será enviada uma notificação final nesse sentido. Entre as
hipóteses previstas pelo referido artigo 62.(1), estão a falência do credor, se a em-

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1465

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

presa entrar em liquidação ou se o mesmo abandonar o contrato. Nesta última hipótese, não terá o contratado direito de requerer qualquer compensação por eventuais
danos incorridos (art. 62.(2) (a)), estando o engenheiro no direito de tomar posse de
todo material, equipamento, máquinas e construções do trabalho (art. 62.(2) (b)).
Verifica-se que, diferentemente do Brasil, a Índia possui todo o arcabouço
contratual já previamente determinado em lei, que fornece, ainda, modelos de contratos a serem adotados entre as partes para fins de contratação.

Direitos e deveres dos usuários e delegatárias
Destaca-se, para fins de análise dos direitos e deveres dos usuários e delegatários, a Lei nº 24, de 3 de junho de 1989, cujo Capítulo VIII, que versa especificamente sobre o transporte ferroviário de passageiros.
No que tange às obrigações referentes às passagens para o transporte ferroviário de passageiros, o artigo 49 prevê, em primeiro lugar, a obrigação das administrações ferroviárias locais de disponibilizar nas estações tabelas com as tarifas a serem cobradas dos passageiros, que deverão estar localizadas em locais acessíveis e
deverão ser em híndi, inglês e na língua regional. Estas tabelas também deverão
contemplar os horários de chegada e partida dos trens.
O artigo 50, por sua vez, estabelece que os passageiros deverão receber suas passagens imediatamente após o momento da compra, devendo a passagem
conter as seguintes informações:
a) data de emissão;
b) classe do transporte;
c) o local de partida e o destino; e
d) o valor da tarifa.
O artigo 51 prevê que todos as passagens deverão ser vendidas em consonância com a disponibilidade existente tanto para o trem, quanto para a classe desejada. Na hipótese de não haver disponibilidade na classe para a passagem vendida
e o passageiro viajar em classe inferior, esse terá o direito de ser ressarcido da diferença do valor da passagem.
Já se a passagem é devolvida para fins de cancelamento, a administração
ferroviária deverá proceder ao cancelamento e ressarcir o valor da mesma (art. 52).
Esta mesma norma estabelece, ainda no que se refere às passagens, a proi-
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bição de transferência passagens, conforme artigo 53, que prevê que uma passagens emitida em nome de uma pessoa poderá ser utilizada tão somente por essa
pessoa.
Ademais, todo passageiro deverá, quando solicitado, apresentar sua passagem para verificação durante a viagem e no seu final (art. 54). Isto, porque, é expressamente proibido viajar sem passagem, a não ser que o passageiro tenha recebido uma autorização expressa de um funcionário ferroviário autorizado, mediante
um certificado de que o passageiro foi autorizado a viajar sem passagem sob condição de pagar pela mesma posteriormente, nos termos do artigo 55, (1) e (2).
A Lei nº 24, de 3 de junho de 1989, intitulada Lei das Ferrovias, prevê, ainda,
em seu Capítulo XV, as penalidades aplicáveis nas hipóteses de algumas ofensas.
Para fins de ilustração, destaca-se que viajar ou a tentativa de viajar sem passagem
será punida por multa não inferior a quinhentas Rupias, somada à uma taxa adicional, correspondente ao montante de uma passagem comum ou cinquenta rupias, o
que for maior, nos termos do artigo 137 (1), (2) e (3). O não pagamento dessa multa
poderá ser punido mediante prisão, conforme artigo 137 (4), sem prejuízo de eventuais penalidades previstas no Código Penal.
No caso de passageiro viajando com passagem não adequada, viajando a
distância acima da adquirida ou, ainda, viajando em uma classe mais alta que a adquirida, o mesmo deverá pagar a diferença correspondente e uma soma adicional,
conforme artigo 138. Nessas hipóteses, se o passageiro se recusar a pagar, poderá
um funcionário ferroviário autorizado retirar o passageiro do trem, conforme artigo
139.
No que se refere às passagens, importa, por fim, mencionar as Regras e Regulamentos das Ferrovias Indianas. De acordo com o referido instrumento, em tratando-se de passagens compradas no cartão de crédito, as mesmas poderão ser
canceladas e ressarcidas apenas nas estações ferroviárias onde há venda mediante
cartão de crédito. Ademais, as passagens apenas poderão ser ressarcidas até no
máximo 24 horas antes da partida.

Direitos relativos a condições de saúde do passageiro
Retomando a análise do Capítulo VIII da lei ora sob análise, com relação às
condições de saúde dos passageiros, importa mencionar que a administração ferro-
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viária se reserva no direito de recusar o transporte de passageiros portadores de doenças infecciosas ou contagiosas, conforme artigo 56 (1). Caso o funcionário ferroviário autorize o transporte de um passageiro dentro dessas condições, o mesmo deverá providenciar o isolamento do referido passageiro dentro do trem, devendo, ainda, ser observadas demais condições eventualmente impostas (art. 56, (2)). Se um
passageiro dentro dessas condições, bem como seu acompanhante, viajarem sem
autorização, será punido mediante a perda do seus passes ou passagens, bem como retirada do trem em qualquer estação disponível, conforme artigo 56, (3).Direitos
Relativos a Bagagens.
Verifica-se também a ausência de responsabilidade do transportador pela
perda, destruição, dano, deterioração ou não entrega de bagagens, a não ser que
algum funcionário tenha reservado a bagagem e entregado um recibo e, no caso de
bagagens carregadas pelo próprio passageiro, a não ser que a perda, destruição,
dano ou deterioração tenha sido causada por negligência ou má-conduta por parte
da administração ferroviária ou seus funcionários (art. 100). A administração ferroviária também se reserva no direito de checar o conteúdo de determinadas bagagens,
conforme artigo 105.

Normas relativas a acidentes
No que concerne às obrigações existentes em caso de acidentes, o artigo 113
(1) da norma sob análise determina que o chefe da estação ou funcionário responsável deverá notificar imediatamente o magistrado do distrito e o superintendente da
polícia da jurisdição do acidente, o oficial encarregado da estação de polícia dentro
dos limites locais do acidente, bem como quaisquer outros magistrados ou policiais
eventualmente nomeados pelo Governo Central, nas hipóteses abaixo elencadas:
a) qualquer acidente com morte ou grave ferimento ou lesão, bem como com
grave dano patrimonial;
b) qualquer colisão entre trens em que um dos trens estava carregando passageiros;
c) o descarrilamento de trem transportando passageiros, ou de qualquer parte desse trem; e
d) qualquer acidente em que o Governo Central deverá notificar o Diário Oficial.
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Já o artigo 113 (2) estabelece que nessas situações, a administração ferroviária da jurisdição do local do acidente, bem como a administração ferroviária da onde
é o trem, deverão imediatamente notificar o Governo local e o Comissário local acerca do acidente.
A norma intitulada Regras e Regulamentos das Ferrovias Indianas estabelece
que as concessões para transporte ferroviário de passageiros serão possíveis nas
hipóteses elencadas pela norma, tais como pessoas com deficiências, paraplégicos,
juntamente com um acompanhante, cegos, surdos e mudos, pacientes com câncer,
problemas de coração, rim, hemofilia e lúpus, bem como um acompanhante, para viagens com o fim de tratamento ou check-up periódico, cidadãos acima de 60 anos
que viajam com qualquer finalidade, estudantes para irem à cidade natal e a passeios educacionais, jovens desempregados para participar de entrevista para emprego
em organizações do sector público, entre outros.
As instruções para obtenção e reserva, bem como o formulário para a concessão acima mencionada, foram disponibilizadas na internet, conforme estipulado
pelas
Já a Lei nº 24/ 1989 prevê que todas as administrações ferroviárias deverão
separar vagões para uso exclusivo de mulheres (art. 58).

Formalidades prévias ao ato sancionatório
Quanto às condições da prestação dos serviços, importa, ainda, analisar a Lei
nº 24/1989. A referida norma estabelece, em seu artigo 21, que nenhuma ferrovia
para transporte de passageiros será aberta ao público sem um precedente ato sancionatório do Governo Central. Ademais, o artigo 22 prevê algumas formalidades a
serem observadas antes que seja proferido o ato sancionatório:
a) o Governo deverá obter um relatório emitido pelo Comissário indicando
que uma fiscalização completa foi realizada, que as dimensões determinadas foram devidamente respeitadas, que a estrutura da ferrovia, pontes e
estrutura geral do trabalho observou os padrões estabelecidos pelo governo e que, na sua opinião, a ferrovia pode ser aberta ao público sem oferecer riscos. Destaca-se que o Comissário Chefe da segurança ferroviária é
apontado pelo Governo Central, nos termos do artigo 5 dessa mesma
norma;
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b) caso o Comissário entenda que a ferrovia não pode ser aberta ao público,
o mesmo deverá justificar seu entendimento no referido relatório, indicando, ainda, as medidas que devem ser adotadas antes que o ato sancionatório seja proferido pelo Governo; e
c) após análise do relatório, o Governo Central poderá sancionar a abertura
ao público da ferrovia ou, ainda, condicionar a aprovação da sua abertura
ao atendimento das medidas sugeridas pelo Comissário.
Tais normas também podem ser aplicadas nos casos de aprovação de determinados trabalhos relacionados com o transporte ferroviário de passageiros, conforme o subsequente artigo 23. Entre os trabalhos previstos nesse artigo estão a abertura de linhas adicionais de ferrovias, abertura de estações, remodelação de pátios e reconstrução de pontes.

Padrões de operação
Cabe destacar, ainda, no que tange as condições da prestação de serviços, a
existência de um Manual de Operação para Ferrovias Indianas, promulgado em 30
de setembro de 2008, que, em linhas gerais, objetivou fornecer um manual para funcionários e agentes ligados às operações ferroviárias. O referido manual possui
quadros de orientações, no sentido de criar padrões de operação para as ferrovias
indiana.
Esse manual possui um capítulo intitulado Trabalho dos Trens, estabelecendo, em suma, que nenhuma pessoa poderá conduzir um trem sem estar de posse de
um certificado de competência válido, emitido por um agente autorizado.
Ademais, nesse mesmo capítulo, é previsto que todos os trens deverão ser
verificados por funcionário competente, para fins de manutenção mecânica e elétrica, antes de serem autorizados para fins de transporte de passageiros ou de carga.
Os mesmos devem assegurar, nesse exame, se todos os vagões estão em perfeitas
condições e se todos os dispositivos de segurança estão de acordo com o esperado.
Por fim, deverá essa equipe de funcionários assinar um certificado de segurança, indicando, ainda, a duração da sua validade.
Para fins de operação das ferrovias, esse manual indica a existência do chamado Controle de Organização da Indian Railways, que é tido como o centro nervoso das operações ferroviárias, controlando toda a cadeia de movimentação dos
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trens.
Além disso, as ferrovias indianas também contam como um programa de emergências e socorro, denominado Procedimento Operacional Padrão, cujo maior
objetivo é fornecer um guia de como agir na ocorrências de incidentes e como treinar
adequadamente os funcionários para essas circunstâncias.
Com relação à movimentação de passageiros, esse Manual prevê em seu
subcapítulo Interface com Clientes e os Funcionários do Setor Comercial (itens 1 ao
10), a existência de funcionários especializados no controle do tráfego de passageiros, com os objetivos de interagir com os passageiros, verificar se os mesmos possuem passagem, fazer o controle das bagagens, entre outros. Esse mesmo item
prevê as precauções a serem adotadas pelos funcionários antes do embarque dos
passageiros nos trens e durante as viagens.
Outrossim, há previsões quanto à política para acordar passageiros durante
viagens longas, a reserva de vagões especiais para mulheres e assistência médica
durante a viagem.
Esse mesmo subcapítulo prevê, em seu item 10, os deveres do condutor, que
deverá reportar o momento da sua entrada e saída do trem, verificar se os dispositivos de segurança estão funcionando adequadamente, cuidar da segurança e do
conforto dos passageiros, andar pelos vagões de forma a verificar eventuais necessidades dos passageiros e averiguar irregularidades, entre outras funções.
Destaca-se, outrossim, a seção do Manual referente às inspeções, em que é
salientada a larga escala de operações da Indian Railways, cuja vasta organização
do sistema funcional deve ser cuidadosamente preparada, com equipe devidamente
treinada e com alto nível de monitoramento e supervisão. Nesse item, são expostos
os objetivos a serem almejados para fins de condução das inspeções, destacandose, dentre eles:
a) verificar se todos os funcionários das ferrovias estão completamente cientes das regras, instruções e procedimentos em vigor;
b) determinar se os funcionários estão realizando as suas funções em consonâncias com as normas, instruções e procedimentos em vigor; e
c) detectar irregularidades e práticas inseguras dos funcionários, devendo,
nessas circunstâncias, adotar medidas educativas, corretivas e punitivas.
No que concerne às condições gerais da prestação de serviços, cabe destacar, ainda, a existência de um dispositivo eletrônico de anticolisão, projetado para
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minimizar colisões e aumentar a segurança do sistema ferroviário, conforme previsto
no subcapítulo intitulado Dispositivo Anticolisão, nas normas do Manual ora sob análise. O referido sistema promove proteção adicional às operações ferroviárias a fim
de prevenir colisões causadas por erro humano ou limitação e falha de equipamentos. Trata-se de um sistema adicional, que não interfere nos demais sistemas de sinalização e não altera os procedimentos aplicados na operações com trens em vigor.
Já a Lei nº 24/1989 estabelece em seu artigo 57 que cada administração ferroviária deverá fixar um número máximo de passageiros por compartimento, sujeito
à aprovação do Governo Central.

Interrupção do serviço
Com relação à possibilidade de interrupção do serviços, a Lei nº 24/1989 prevê, em seu artigo 24, as hipóteses de suspensão temporária do tráfego ferroviário
quando há acidentes. Caso o acidente resulte na suspensão temporária do tráfego e
os trabalhos na linhas forem restaurados, a linha poderá ser reaberta, sem inspeção
prévia do Comissário, caso sejam observadas as seguintes exigências:
a) o funcionário responsável pelos serviços executados em decorrência do
acidente ocorrido certificou por escrito que a abertura das linhas não irão,
na sua opinião, criar quaisquer perigos; e
b) uma notificação acerca da reabertura das linhas foi imediatamente enviada
ao Comissário. Importante notar que a norma não identifica claramente
quem deverá enviar essa notificação. Contudo, entende-se que seja o funcionário da administração metroviária responsável pelos serviços executados em decorrência do acidente ocorrido.
Ademais, é previsto, pelo subsequente artigo 25, o poder do Comissário em
determinar o fechamento temporário da linha, caso entenda que o uso da ferrovia
pelo público não é seguro. Nessa hipótese, o Comissário deverá enviar um relatório
ao Governo Central, que determinará se a ferrovia permanecerá fechada, se será
dada descontinuidade ao uso da frota ou se a ferrovia ou frota podem ser utilizadas
pelo público, estando esse uso condicionado às medidas de segurança que entender necessárias.
Salienta-se, por fim, o artigo 26 da referida norma, que determina que, quan-
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do o Governo Central estabelece o fechamento de uma ferrovia nas hipóteses do artigo 25 acima mencionadas, a ferrovia não pode ser reaberta ao público sem prévia
inspeção do Comissário e a aprovação da sua abertura. O mesmo se aplica à descontinuidade do uso de uma frota, que só poderá voltar a ser utilizada após inspeção
do Comissário e sanção da sua utilização.

4.8.2.2.2 Escopo da contratação
Interface com terceiros
No que tange a remuneração do contratado, cabe, primeiramente, destacar
que as regras intituladas Condições Gerais de Contratação, de 2013, estabelecem,
em seus artigos 43.(1) e 43.(2), que o contratado deverá apresentar ao engenheiro
responsável pelo trabalho contratado um relatório mensal, detalhando todas as solicitações de despesas adicionais incorridas as quais acredita lhe ser devidas, relacionadas a trabalhos adicionais determinados pelo engenheiro. Contudo, não caberá
qualquer solicitação nesse sentido, caso o contratado venha a assinar um certificado
de ausência de reclamações em favor da Railway após a medição dos trabalhos.
Ademais, essas normas estabeleceram, em seu artigo 45, que o contratado
será pago com base na taxa acordada no chamado Cronograma de Taxas, incidindo
sobre trabalhos adicionais as taxas previstas pelo artigo 39 da mesma lei. Todo o
pagamento e as taxas são definidos com base na medição dos trabalhos, feita periodicamente nos trabalhos em execução, sendo esta periodicidade definida pelo engenheiro responsável com base no progresso dos trabalhos. O momento da medição
final deverá ser previamente informado ao contratado, a fim de que este esteja presente e que possa assinar relatório final de medição.
O contratado tem o direito de ser pago periodicamente, contudo, apenas em
relação aos trabalhos que o engenheiro julgue como executados em conformidade
com o contrato (art. 16.(1)).
As Condições Gerais de Contratação fazem previsão também do pagamento
final, nos termos do artigo 51.(1) que estabelece que, havendo a emissão do certificado de conclusão dos trabalhos por parte do engenheiro responsável, haverá o ajustamento das contas, com base na medição do trabalho total executado, bem como com base nas taxas aceitas para trabalhos adicionais e nas eventuais reivindicações feitas e aceitas. O pagamento dependerá, ainda, da fiscalização da obra conANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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cluída por parte do engenheiro, a fim de se verificar se a mesma está adequada. Outrossim, a Railway se reserva no direito de solicitar o pagamento final posterior, a fim
de ter tempo hábil para fazer exames técnicos dos trabalhos conduzidos, bem como
para poder apresentar em face do contratado demanda de ressarcimento por pagamento a maior eventualmente feito (art. 51.(2)).
Caso surja uma demanda financeira por parte da Railway em face do contratado, a Railway terá o direito de constituir uma garantia, retendo o depósito garantia
previamente feito e, caso o valor desse não seja suficiente, poderá ainda reter parte
do pagamento devido ao contratado (art. 52). Esse montante ficará retido até decisão final por parte do árbitro, caso o contrato possua cláusula de arbitragem, ou por
parte do juiz (art. 52 e art. 52-A(iii)).

Prazos e possibilidade de prorrogação
Não há previsão legal que determine um prazo específico para conclusão de
contratos. Contudo, o artigo 17-A dos Padrões Gerais de Contratação da Indian
Railways prevê que o contratado deverá concluir integralmente os trabalhos previstos no contrato dentro do prazo estipulado pelas partes, ou, havendo eventuais modificações, nas extensões de prazos previstas nesse dispositivo:
a) caso haja modificações significativas que demandem tempo adicional na
opinião do engenheiro responsável, cabendo ao contratado solicitar a extensão do prazo com antecedência de até no máximo 30 dias antes da data original para conclusão;
b) se na opinião do engenheiro as obras foram atrasadas por ato ou negligência dos funcionários da Railway; e
c) na hipótese de falha ou atraso por parte da Railway na entrega ao contratado das terras necessárias para execução dos trabalhos.
Caso o contratado não logre êxito em completar as obras dentro do prazo especificado no contrato por motivos que não aqueles destacados no artigo 17 e 17-A,
acima mencionados, a Railway poderá, se julgar que os trabalhos possam ser concluídos dentro de um prazo razoável, permitir que o contratado estenda o prazo para
conclusão. Nesse caso, deverá ser preenchido o formulário para extensão de prazo
fornecido por essa norma no Anexo VII.
Nessa hipótese, a Railway terá o direito de ser ressarcida pelo contratado pe-
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los danos incorridos no valor de 0,5 de 1% do valor dos trabalhos por cada semana
adicional, sem prejuízo de outros direitos ou remédios. Notar que tal valor refere-se a
indenização pelos danos incorridos, não possuindo natureza de multa. O valor dos
trabalhos é aquele acordado no contrato, incluindo eventuais trabalhos suplementares combinados. Ademais, o valor total dos danos não poderão ultrapassar:
a) contratos cujo valor é de até Rs. 2 laque142 – 10% do valor total do contrato; e
b) contratos cujo valor excede Rs. 2 laque – 10% dos primeiros Rs. 2 laques
e 5% do restante.
Outrossim, a autoridade competente, ao autorizar a extensão do prazo, poderá determinar a aplicação de penalidade que julgue apropriada, com base no caso
concreto.
Se a Railway entende que os trabalhos não podem ser concluídos pelo contratado dentro do prazo adicional concedido, esta poderá, sem prejuízo de demais direitos ou remédios, se apropriar o seguro depósito e rescindir o contrato.
A legislação indiana não é muito clara e completa no que se refere aos prazos
e à possibilidade de prorrogação dos contratos, limitando-se a determinar que o prazo a ser observado deverá ser aquele acordado entre as partes. No caso do Brasil,
por outro lado, verifica-se um arcabouço um pouco mais completo, em que os prazos
e possibilidades de ainda que não haja uma previsão legal específica quanto ao prazo a ser observado, este deverá ser fixado nos editais de licitação, assim como as
possibilidades de prorrogação. Destaca-se, por fim, que apesar da possibilidade de
prorrogação ser um tema incerto no Brasil, a legislação brasileira é mais completa no
que tange a questão dos prazos.

4.8.2.3 Critérios de seleção
Conforme anteriormente verificado, a prestação do serviço de transporte ferroviário de passageiro no âmbito federal na Índia é basicamente realizado pela empresa pública Indian Railway.
Contudo, no que tange os critérios de seleção para fins de construção da malha ferroviária, vale trazer à tona os Padrões Gerais de Contrato da Indian Railways.
O seu artigo 2 fixa as regras para as empresas interessadas em se candidatar para
142

Importante esclarecer que laque é uma unidade do sistema de numeração utilizada na Índia, sendo
que 1 laque equivale a 100.000.
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construção e fornecimento de materiais para as ferrovias - funções estas que serão
confiadas a empresas cujas capacidades e situação financeira tenham sido investigadas e aprovadas, satisfazendo a Railway. Assim, é mantida uma lista de contratados aprovados, a qual deverá ser revisada periodicamente (art. 2.1).
A parte interessada deverá apresentar sua aplicação indicando as seguintes
particularidades, nos termos do artigo 2.1:
a) sua situação como contratado independente, especificando seus sócios,
funcionários e engenheiros empregados, com suas respectivas qualificação e expertise;
b) sua capacidade para conduzir os trabalhos de maneira satisfatória, indicando, ainda, detalhes acerca dos equipamentos, instrumentos de construção, plantas, entre outros itens necessários para o trabalho a ser conduzido;
c) experiências anteriores similares, sendo importante frisar que certificados,
testemunhos e referências podem ser eventualmente solicitados para fins
de confirmação das informações prestadas;
d) seu conhecimento acerca dos recursos da região na qual trabalha;
e) suas habilidades para supervisionar os trabalhos pessoalmente ou através
de agente capaz e devidamente autorizado;
f) sua situação financeira; e
g) cópia autenticada da sua certidão de imposto de renda (Income-Tax Clearence Certificate).
Ademais, o candidato deverá indicar as categorias de trabalho e região que
deseja se registrar na lista de empresas aprovadas (art. 2.3), sendo previsto, ainda,
que haverá uma taxa anual a ser paga pelas empresas aprovadas para cobrir custos
referentes ao envio de notificações e referente às análises de propostas (art. 2.4).
As propostas a serem encaminhadas deverão incorporar os conteúdos dos
contratos de acordo com modelo proposto pela lei, seja essa incorporação direta ou
por referência (art. 3). Ademais, a candidatura deverá ser acompanhada do pagamento de uma taxa (art. 3).
Ademais, o candidato deverá depositar uma espécie de caução, nos termos
do artigo 5, e caso o mesmo não mantenha a sua proposta ou faça alterações não
autorizadas pelo engenheiro responsável pelo trabalho relativo à proposta, o montante depositado será tomado em favor da Railway. Havendo a aprovação da pro1476
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posta, o depósito mencionado será utilizado como parte da garantia para fins de
cumprimento do contrato, nos termos dos artigos 5 (c) e 16. No que se refere às
propostas não aprovadas, o depósito será devolvido, conforme artigo 5 (c).
Ademais, nos termos do artigo 6 (a), antes da submissão da proposta, será
considerado: (i) que o candidato está satisfeito e de acordo com a localidade das obras e com as condições suscetíveis de serem encontradas; (ii) que as taxas indicadas na proposta são adequadas; e (iii) que todos os termos da proposta estão de
acordo para fins conclusão das obras e satisfação do engenheiro.
Quando a candidatura for oferecida por uma empresa ou sociedade de empreiteiros, a proposta deve ser assinada pela pessoa legalmente autorizada a assumir compromissos em seu nome perante a Railway (art. 6 (b)). Outrossim, não estará a Railway vinculada a qualquer procuração outorgada pelo candidato ou por mudanças na composição da empresa feita após a execução do contrato. Contudo, eventual procuração ou mudanças na composição da empresa poderão vincular a
Railway, caso tenham sido feitas mediante instruções jurídicas adequadas, cujos
custos serão arcados pelo próprio contratado, conforme artigo 6 (c).
Com relação à análise das propostas, a Railway se reserva no direito de não
convidar determinadas candidatos ou, ainda, de convidar limitados candidatos, podendo aceitar ou recusar uma proposta sem atribuir uma justificativa para tal (art. 7).
Contudo, a fim de se ter uma análise puramente técnica das propostas e evitar que a escolha seja influenciada por lances financeiros, o artigo 7A determina que
seja adotado o procedimento intitulado Sistema de Dois Pacotes de Propostas, sistema este que será invocado para fins de consideração técnico-comercial nos contratos de construção (art. 7A.4).
Verifica-se que o critério de seleção para empresas que visam a engajar-se
no setor ferroviário diferencia-se do regime brasileiro. No caso da Índia, o sistema
ferroviário federal é basicamente gerido pela empresa Indian Railways, enquanto
que no Brasil, não obstante o sistema ferroviário ser gerido pelo Estado, este é de
fato operado na maioria dos casos mediante concessão para empresas privadas, através de procedimento licitatório.
Outrossim, nota-se a existência de um processo de seleção para empresas
interessadas na construção de linhas férreas, sistema esse que é distinto do procedimento licitatório verificado no Brasil. Na Índia verifica-se um procedimento para fins
de credenciamento de empresas, havendo uma listagem de empresas aprovadas.
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No Brasil, por outro lado, cada obra ou operação terá um procedimento licitatório diferente, não havendo uma listagem de empresas pré-aprovadas. Ademais, a legislação brasileira é mais detalhada no que concerne ao procedimento licitatório, o qual
não possui aplicação limitada ao sistema ferroviário.
Por fim, nota-se pela análise da legislação selecionada, que o regime ora aplicável na Índia é específico para sistema ferroviário, não tendo sido vislumbrado na
legislação sob análise regras gerais de seleção.

4.8.2.4 Remuneração
4.8.2.4.1 Estabelecimento de tarifas
A competência para o estabelecimento de tarifas cabe ao Governo Central
que poderá, de tempos em tempos, fixar tarifas para o transporte de passageiros e
de carga, nos termos do artigo 30 da Lei nº 24/1989. Essa competência do Governo
Central também é prevista pelo artigo 202 do Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de 1961, revisada em 1993.
Ademais, vale mencionar que a Lei nº 24/1989 dispõe acerca do Tribunal de
Tarifas Ferroviárias que, conforme artigo 33, tem função de julgar demandas propostas contra a administração ferroviária referentes a cobrança de tarifas não razoáveis
(art. 36). Contudo, nos termos do artigo 37 (c), esse Tribunal não possui competência para questões relacionadas à fixação de tarifas para o transporte ferroviário de
passageiros, estando restrito ao transporte de cargas.
A legislação indiana não detalha o critério para fixação de tarifas, o que pode
criar uma certa instabilidade, posto que o Governo Central teria, em tese, poderes
para fixá-las com julgar melhor. Entende-se que um modelo mais esmiuçado e estruturado seria mais adequado ao caso do Brasil.

4.8.2.5 Infraestrutura disponível e gestão
4.8.2.5.1 Bens que compõem o acervo
No que se refere aos bens que compõem o acerco, cabe aqui ressaltar o artigo 32 das normas das Condições Gerais de Contratação, de 2013, que prevê que
todo material e plantas levados pelo contratado ao local dos trabalhos, a serem utilizados para a execução dos mesmos, tornam-se imediatamente propriedade da
Railway.
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Além disso, é previsto que o contratado deverá adotar todo cuidado necessário no manuseio dos materiais, equipamentos, plantas e outros bens, sendo responsável por eventuais danos incorridos na hipótese de perdas ou danos aos mesmos
(art. 33.(1)).

4.8.2.5.2 Requisitos quanto aos recursos humanos
Quanto aos requisitos referentes ao material humano, não foram encontrados
dispositivos que tratam-se especificamente sobre o assunto. Contudo, vale mencionar que as normas intituladas Condições Gerais de Contratação, de 2013, prevê que
o contratado deverá manter a todo o momento uma mão de obra eficiente, qualificada e competente, bem como engenheiros qualificados, para os trabalhos a serem
executados, o que será fiscalizado setor de engenharia da Railway nos termos dos
artigos 26.1 a 26A.3.

4.8.3 Dimensão institucional
4.8.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
Não há o que discorrer sobre os assuntos que compõem este grupo.

4.8.3.2 Regulação e controle
4.8.3.2.1 Órgãos envolvidos e suas competências
Governo central – Ministério das Ferrovias
O Governo Central figura como órgão de maior hierarquia para a regulação do
sistema ferroviário indiano, atuando por meio do Ministério das Ferrovias. Nesse
sentido, cabe aqui destacar algumas das suas competências. Em primeiro lugar, a
Lei nº 24/1989, prevê em seus artigos 3o e 5o que o Governo Central deve, para fins
de administração eficiente das ferrovias, constituir zonas ferroviárias pelo país, bem
como nomear o Comissário Chefe de Segurança e os demais Comissários de cada
zona ferroviária.
Cabe ao Governo Central, ainda, regular a contratação de empresas para
conduzirem obras ferroviárias, figurando como parte no contrato a ser firmada, na figura de Railway, conforme a norma Padrões Gerais de Contratação da Indian Railway.
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Ademais, essa mesma norma estabelece, em seu artigo 30, a competência do
Governo Central para fixar, de tempos em tempos, as tarifas para o transporte ferroviário de passageiros e de carga, conforme anteriormente mencionado.
Coube, ainda, ao Governo Central, a criação de um tribunal específico para
dirimir demandas ferroviárias, nos termos da Lei do Tribunal Ferroviário de Reclamações, nº 54, de 23 de dezembro de 1987, em seu artigo 3.
Por fim, conforme restará a seguir exposto, cabe também ao Governo Central
a constituição das Forças Armadas da União, bem como o apontamento dos seus
membros, nos termos da Lei nº 23, de 29 de agosto de 1957, artigos 3 e 4.

Forças armadas da União
A existência das Forças Armadas da União está prevista na Lei nº 23/1957,
que dispõe acerca da proteção ferroviária. As Forças Armadas da União devem ser
constituídas pelo Governo Central, visando à proteção das ferrovias do país (art. 3).
Os membros das Forças Armadas da União serão tidos como servidores ferroviários e poderão exercer os direitos cabíveis aos servidores ferroviários com um
todo (art. 10).Cabe, ademais, destacar os deveres das Forças Armadas da União,
conforme artigo 11:
a) executar prontamente todas as ordens legalmente emitidas por seus superiores;
b) proteger e resguardar a segurança das instalações e propriedades ferroviárias;
c) remover quaisquer obstruções ao movimento dos trens e de propriedades
ferroviárias; e
d) executar quaisquer outros atos condizentes com a melhor proteção e segurança das propriedades ferroviárias.
O artigo 12 prevê, por sua vez, o poder das Forças Armadas da União de
prender, sem autorização de um magistrado e sem mandado de prisão, qualquer
pessoa que voluntariamente ferir, restringir, assaltar, usar da força criminal, ou tentar
cometer os mesmos atos, bem como pessoas as quais se acredita estejam planejando cometer crimes relacionados à propriedade ferroviária ou que possa levar risco
iminente à vida de pessoas.
Já o artigo 13 dispõe acerca da competência das Forças Armadas da União
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em proceder buscas, sem mandados de busca, caso entenda que o suspeito pelo
crime possa fugir a qualquer momento.

Departamento comercial
O Departamento Comercial foi estabelecido mediante o Código do Departamento de Tráfego (Comercial) Ferroviário Indiano, de 1993, que é tratado como um
guia, ao invés de um código propriamente dito.
Conforme estipulado pelo artigo 101, o Departamento Comercial é responsável pelo marketing e pelas vendas do transporte ferroviário, buscando desenvolver,
assegurar e manter relações amigáveis com os usuários, cultivando uma boa relação com o público em geral.
Entre as competências do Departamento Comercial, estão a aceitação e reserva de tráfego, os processos pelo uso indevido de alarmes, a avaliação de requisitos para serviços adicionais, tais como os trens extras e os serviços de ar condicionado, a condução de censo de passageiros, concessões e pedidos de compensação, conforme Apêndice II.

Associação de Conferência da Indian Railway (“IRCA”)
A Associação de Conferência da Indian Railway (IRCA), é uma associação de
administrações ferroviárias, responsável pela definição de regras para o intercâmbio
de tráfego entre diferentes ferrovias na Índia e também entre ferrovias na Índia e ferrovias em Bangladesh / Paquistão, conforme artigo 112 do Código do Departamento
de Tráfego (Comercial) Ferroviário Indiano, de 1993.
As principais funções da IRCA estão previstas no artigo 113 da norma, entre
elas:
a) emitir publicações acerca das regras para o intercâmbio de tráfego entre
ferrovias na Índia, bem como com ferrovias no Paquistão / Bangladesh, lista alfabéticas das ferrovias indianas, pauta contendo regras gerais para o
transporte de passageiros e as regras, preços e condições de transporte
ferroviário de passageiros;
b) atribuir códigos de inicias para as estações ferroviárias da Índia; e
c) fornecer informações aos administradores ferroviários acerca do movimento dos vagões de uma região para outra.
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Delegação dos serviços
No que tange à delegação de serviços, salienta-se o artigo 28 da Lei nº
24/1989, que prevê a hipótese de delegação por parte do Governo Central ao Comissário, mediante notificação, dos poderes e das funções para fins de abertura de
uma ferrovia, conforme Capítulo V da lei supramencionada, com exceção dos poderes para criar normas (art. 29).

4.8.3.2.2 Instituições com poderes normativos
O Governo Central, principal instituição para fins de regulação do sistema ferroviário na Índia, possui poder normativo, o que é previsto em diversos instrumentos
legais.
Destaca-se, em primeiro lugar, a Lei de Proteção Ferroviária, Lei nº 23/1957
que, em seu artigo 21, estabelece o poder normativo do Governo Central para fins
de regulação da organização, regulação das remunerações da Forças Armadas da
União (“Força”) para fins de proteção do sistema ferroviário, podendo legislar acerca
de diversos assuntos relacionados, entre eles: (i) o período de serviços dos membros; (ii) a quantidade e descrição de armas e demais instrumentos, vestuário e outros artigos necessários para fornecimento aos membros da Força; e (iii) a instituição, administração e regulação de fundos para quaisquer finalidades ligadas à administração da Força.
A Lei nº 24/1989, por sua vez, prevê o poder do Governo Central para criar
normas referentes à abertura de ferrovias, conforme artigo 29. Essa mesma norma
estabelece, ainda, a competência do Governo Central para criar normas referentes à
fixação de tarifas, disponibilização de passagens, reservas de assentos, montante
de ressarcimento, circunstâncias nas quais é possível transferir passagens, política
referente à bagagens, entre outras.
Por fim, o artigo 129 da norma prevê a competência normativa do Governo
Central com relação às questões envolvendo a responsabilidade da administração
ferroviária por morte ou lesão de passageiros em decorrência de acidentes ferroviários, destacando-se a fixação de compensação cabível em caso de morte e a natureza das lesões em que serão cabíveis a compensação.
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4.8.3.2.3 Arbitragem de conflitos
Releva ao presente estudo a existência do Tribunal Ferroviário de Reclamações, criado através da Lei do Tribunal Ferroviário de Reclamações, nº 54/1987, para dirimir demandas propostas em face da administração ferroviária por perdas, destruição, danos, deterioração ou não entrega de animais ou bens confiados para
transporte, ou, ainda, para ressarcimento de tarifas e compensação por morte ou lesão de passageiros em decorrência de acidentes ferroviários, nos termos do seu
preâmbulo e do artigo 13.
Ademais, vale ressaltar que esse Tribunal não está vinculado aos procedimentos determinados pelo Código de Processo Civil de 1908, devendo, contudo, ser
guiado pelos princípios da justiça natural e terá poderes para regular seu próprio
procedimento, conforme artigo 18(1).
Por fim, destaca-se que todas as ações propostas no Tribunal Ferroviário de
Reclamações possuem o status de ações judiciais (art. 25).
Já no que concerne à resolução de conflitos através da arbitragem, cabe destacar a norma intitulada Padrões Gerais de Contrato da Indian Railways, de 2013,
que contem capítulo específico para as regras de arbitragem aplicáveis aos contratos firmados que contenham cláusula de arbitragem.
O artigo 63 prevê que todas as disputas não arbitráveis decorrentes ou conectadas ao contrato, seja durante a execução dos trabalhos ou, ainda, após a sua conclusão, deverão ser apresentadas diante do Administrador Geral, que, por sua vez,
deverá receber a representação do contratado dentro do prazo de 120 dias, tomar
decisões e notificar as partes. Importante esclarecer aqui que o Administrador Geral
não se confunde com a Railway (administração ferroviária), referindo-se ao cargo oficial responsável pela superintendência e pela administração ferroviária local, conforme artigo 1.2 (b). Ademais, vale ressaltar que a norma não define o conceito da
superintendência acima mencionada.
Contudo, caso essas demandas previstas no artigo 63 não sejam decididas
dentro do prazo de 120 dias, o contratado poderá, ultrapassado esse prazo, mas
dentro de 180 dias da apresentação da sua demanda final, levar a disputa à arbitragem, nos termos do artigo 64.(1)(i). A arbitragem também poderá ser requerida, conforme previsto pelo artigo 64.(1)(i) para as questões arbitráveis, não previstas pelo
artigo 63.
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Para tanto, deverá o interessado requerer por escrito à Railway que o caso
seja levado à arbitragem. Assim, a arbitragem será tida como iniciada no dia em que
uma demanda válida e por escrito para arbitragem for recebida pela Railway, sendo,
posteriormente, constituído um tribunal arbitral, como restará esclarecido mais adiante. Ademais, todos os fatos e evidências, bem como documentação de suporte, deverão ser encaminhados em conjunto com a demanda. (art.64.(iii)(a) e (b)).
A Railway deverá enviar sua defesa e contra-argumentos em 60 dias, contados do recebimento pelo Tribunal de cópia da demanda, conforme artigo 64.(iii)(c).
Já o local da arbitragem será determinado dentro dos limites geográficos da
divisão ferroviária da onde a demanda surgiu, ou, ainda, qualquer outro local, desde
que haja o consentimento por escrito de ambas as partes (art. 64.(1)(iii)(d)).
O artigo 64.(2), por sua vez, estabelece que os trabalhos do contrato deverão
ser mantidos durante o procedimento arbitral, salvo se determinado o contrário pelo
engenheiro responsável.
A determinação do número de árbitros varia de acordo com o valor da causa,
conforme artigo 64.(3). Nos casos em que houver apenas 1 árbitro, este será nomeado pelo Administrador Geral. Contudo, em causas de maior valor, haverá 3 árbitros,
devendo o contratado sugerir, ao menos, 2 árbitros ao Administrador Geral. Este último deverá nomear pelo menos 1 árbitro apontado pelo contratado (art. 64 (3)(ii)).
Há exigência, por fim, de que a sentença arbitral seja clara e fundamentada,
indicando detalhadamente as razões que pautaram a decisão, conforme artigo
64.(3)(b)(i).

4.8.4 Dimensão de gestão e controle
Esse item trata da exposição dos normativo federais da Índia relevantes ao
transporte ferroviário de passageiros, sob o enfoque da dimensão gestão e controle.

4.8.4.1 Princípios, diretrizes e planejamento
Conforme o Manual de Operação para as Ferrovias Indianas, de 2008, uma
vez a cada cinco anos deve ser produzido ou revisado um documento chamado Regras da Estação. O objetivo desse documento é planejar e garantir a operação segura dos trens nas e entre as estações. Cada estação deve possuir regras próprias,
seguindo o modelo apresentado no Manual de Operação. As Regras são elaboradas
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pela divisão operacional em conjunto com as estações de cada região.
As Regras devem trazer, entre outros dados, layout completo e descrição da
estação, pontos de parada, sinalização, ramais, capacidade de todas as linhas, distâncias da linha central da estação para a linha central das estações adjacentes e
quaisquer outras informações necessárias nas operações de rotina dos trens, levando em conta as especificidades de cada estação e região.
Todos os funcionários devem conhecer as Regras da Estação em que trabalham ou que estão de alguma forma envolvidos.

4.8.4.2 Credenciamento e certificação
4.8.4.2.1 Credenciamento para a delegação
Autorização da segurança para a operação da infraestrutura viária
Segundo o 6 (a) da Lei das Ferrovias, de 1989, o comissário é o responsável
por inspecionar a ferrovia e elaborar um relatório informando se a ferrovia está apta
ou não para abertura ao transporte público de passageiros. O relatório deve conter
informações estruturais e técnicas da via, força das pontes, caráter estrutural geral e
carga bruta máxima (22). Este deve ser enviado ao Governo Central, que certifica a
abertura da via (21). Caso a via não seja certificada, o relatório do comissário deve
apontar os motivos da não aprovação.
Fica a cargo do Governo Central criar regras sobre os deveres da administração ferroviária e do comissário, no que diz respeito à abertura de uma ferrovia para o transporte público de passageiros (29 (a)).
Todas as funções do comissário serão tratadas no item Recursos humanos
envolvidos com atividades de gestão e controle.

4.8.4.2.2 Certificação da manutenção do material rodante
Em relação ao material rodante, a Lei das Ferrovias, 27, diz que a administração ferroviária pode usar qualquer material rodante desde que este esteja certificado
pelo Governo Central. O comissário é o responsável por elaborar o relatório que contém os detalhes técnicos e de inspeção do material rodante.
Segundo o Manual de Operação para as Ferrovias Indianas, de 2008, o material rodante deve ser examinado por uma pessoa qualificada antes de ser utilizado
para o transporte de passageiros, mercadorias ou qualquer outro serviço. Todas as
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funções do trem devem estar funcionando corretamente, especialmente os dispositivos de segurança.

4.8.4.2.3 Certificação de treinamento
O Manual de Operação dispõe que é responsabilidade do chefe de estação
proibir que qualquer funcionário assuma uma função sem que possua o respectivo
certificado de competência exigido e conheça as regras de funcionamento da estação e as funções que tem de desempenhar.

4.8.4.2.4 Identificação do passageiro
A Lei das Ferrovias aborda a identificação do passageiro em diversos dispositivos:
a) um bilhete de passagem emitido no nome de uma pessoa deve ser usado
apenas por essa pessoa (53);
b) o passageiro deve, sempre que for solicitado por um servidor ferroviário
autorizado, apresentar o seu bilhete (54);
c) nenhum passageiro pode entrar, permanecer ou viajar sem um bilhete válido (55).
O capítulo 9 do Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego,
de 1993, dispõe que os bilhetes de passagem devem ser checados na entrada da
plataforma, antes do embarque, à bordo e na chegada, onde os bilhetes devem ser
recolhidos (906).

Beneficiários de gratuidade ou desconto tarifário
As Normas e Regulamentos da Indian Railways listam diversos beneficiários
de gratuidade ou desconto tarifário, destacam-se entre eles:
a) pessoas paraplégicas e seus acompanhantes, que estejam viajando para
qualquer finalidade;
b) pessoas com deficiência visual, auditiva, de fala ou mental que estejam viajando sozinhas ou acompanhadas, para qualquer finalidade;
c) idosos com no mínimo 60 anos que estejam viajando para qualquer finalidade;
d) estudantes em viagem para sua cidade de residência;
e) alunos de escolas públicas, localizadas em áreas rurais, para viagens de
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estudo, uma vez por ano;
f) acadêmicos que estejam conduzindo pesquisas, até a idade de 35 anos –
para viagens relacionadas ao trabalho de pesquisa;
g) artistas – em viagem para realizar apresentações;
h) viúvas de combatentes;
i) esportistas que estejam participando de torneios na Índia, nacionais ou estaduais;
j) ganhadores de prêmios de nível nacional;
k) pessoas de baixa renda;
l) funcionários públicos.
O requerimento do bilhete gratuito, ou com desconto, deve ser feito por meio
de formulários disponibilizados pela Indian Railways.
Para a certificação do bilhete será necessária a apresentação do documento
utilizado para a obtenção do bilhete requerido. No caso dos idosos, nenhuma prova
de idade é necessária no momento da compra de bilhetes, somente no momento da
viagem.
Os descontos variam de acordo com o tipo de beneficiário.

4.8.4.3 Atributos da oferta
De acordo com o dispositivo 60, da Lei das Ferrovias, o Governo Central pode
criar regras para:
a) a conveniência e acomodação (incluindo a reserva de lugares ou assentos
em trens);
b) o valor da restituição pelo cancelamento de um bilhete;
c) as circunstâncias em que mudanças na titularidade do bilhete de passagem, tendo reservado lugares ou assentos, podem ser permitidas;
d) o transporte de bagagem e as condições em que esta pode ser guardada
nos guarda-volumes nas estações;
e) regular o número de viagens, os serviços e o gerenciamento das ferrovias.

4.8.4.4 Dados e informações operacionais e financeiras
4.8.4.4.1 Gestão de banco de dados
O Manual de Operação para as Ferrovias Indianas, de 2008, na seção referente a estatísticas operacionais, cita as estatísticas essenciais relacionadas à opeANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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ração. Segundo o Manual, as estatísticas são baseadas em quatro fatores:
a) quantidade: número de passageiro transportados;
b) distância: em quilômetros;
c) duração: em minutos, horas e dias; e
d) serviço executado: em termos de trens, veículos e locomotivas.
Da relação dos fatores são expressadas as unidades fundamentais, por exemplo: passageiro/km, trem/km, motor/hora e carro/dia.
O Manual classifica as estatísticas ferroviárias em:
a) estatísticas econômicas e financeiras: incluem estatísticas detalhadas relativas à declaração antecipada de renda bruta e ao tráfego (número de
passageiros), estatísticas das receitas e despesas, como informado nas
contas mensais e anuais;
b) estatísticas operacionais:
- tráfego: inclui estatísticas de mobilidade de trem, serviços produtivos e
improdutivos, manobras e pontualidade,
- potência: inclui o uso das locomotivas, consumo de combustível e de
energia e estatísticas de falha do motor,
- material rodante: disponibilidade de material circulante, reparos e manutenção, estatísticas de reparo da oficina e outras informações relacionadas com a atividade de oficinas;
c) estatísticas comerciais: receitas e ganhos por classe de conforto, indenizações, etc.;
d) estatísticas administrativas: relativas a questões de pessoal, números de
funcionários, divididos por categorias e classe;
e) estatísticas de engenharia: detalhes de pistas e pontes que necessitam de
atenção – testes ultrassônicos, reparos na via, obras de emergência etc.
As estatísticas devem ser emitidas na forma de panfletos, publicados trimestralmente pelo Conselho Ferroviário.
Conforme o Manual, as estações devem manter livros registro por períodos
de um a três anos, dependendo do tipo de registro, devendo ser armazenados em
locais seguros. Os registros podem ser também digitalizados.
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4.8.4.4.2 Sistemas informatizados de gestão e controle
A Índia possuiu um conjunto de sistemas informatizados chamado Sistema Integrado de Orientação e Gestão (Integrate Coaching Management System – ICMS).
Segundo o Manual de operação, o Sistema possui 5 módulos:
a) Módulo de Pontualidade (Punctuality Analysis & Monitoring - PAM): produz uma visão em tempo real sobre a pontualidade dos trens, permitindo
investigar as causas dos atrasos. A alimentação dos dados é feita a nível
divisional e os dados incluem:
- horários de início, paradas e fim das viagens,
- relatórios de detenção,
- registro por causa;
b) Sistema de Informação e Orientação Operacional (Coaching Operations
Information System – COIS): módulo que fornece informações detalhadas,
e em tempo real, para o planejamento, execução e controle das operações
de transporte de passageiros. Inclui dados sobre:
- entrada de material rodante nos pátios,
- posição no pátio,
- identificação do material rodante com defeito,
- localização e operação de linhas com defeito,
- mudanças na composição,
- movimentação,
- relatório de partida e chegada,
- comunicação,
- acoplamentos/desacoplamentos;
c) Sistema de Gestão da Manutenção (Coach Maintenance Management CMM) módulo para atividades relativas à manutenção dos carros e locomotivas, servindo como ferramenta para os gestores que cuidam da manutenção mecânica e elétrica. Inclui módulo de gestão de materiais e dados
de recursos humanos (equipe por turnos, etc.).
d) Sistema de Controle (Control Office Application – COA): sistema automático de controle gráfico, que se destina a substituir a plotagem manual da
operação. Permite aos controladores o melhor planejamento e auxilia nas
tomadas de decisão referentes a operações ferroviárias contribuindo, as-
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sim, para o aumento da eficiência operacional.
e) Sistema Nacional de Informações dos Trens (National Train Enquiry System – NTES): sistema de informação online, de âmbito nacional, que fornece informações atualizadas sobre a movimentação dos trens que transportam passageiros e outros detalhes.
O banco de dados do ICMS, comum para PAMs e COIS, inclui também dados
de infraestrutura (como lista de estações, plataformas e vias). Todos os sistemas
são interligados a partir de um servidor central.
O ICMS possibilita gerar diversos tipos de relatórios relativos a gestão e controle.

4.8.4.5 Transparência e publicidade
4.8.4.5.1 Serviços de atendimento ao usuário
Segundo o Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de
1993, são responsabilidades do departamento comercial das ferrovias (107):
a) taxas e tarifas;
b) reivindicação de reembolso e compensação;
c) prevenção de sinistros;
d) marketing e vendas;
e) cortesias para passageiros;
f) coordenação intermodal;
g) pesquisas de tráfego;
h) pesquisas de desenvolvimento;
i) serviços alimentares;
j) controle de bilhetes;
k) estatísticas comerciais;
l) informatização de reservas;
m) propaganda e publicidade comercial; e
n) relações públicas.
A organização de relações públicas da ferrovia (109 do Código Ferroviário Indiano) encontra-se sob o controle de um administrador de relações públicas, cujas
principais funções são:
109. (a) dar ampla publicidade para as várias medidas adotadas para me1490
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lhorar os serviços aos passageiros e facilitar o acesso a instalações disponibilizadas ao público;
(b) transmitir aos diversos oficias, as sugestões e reclamações públicas;
(c) corrigir distorções divulgadas na imprensa;
(d) instruir o pessoal da ferrovia a atentar às suas tarefas e responsabilidades de servidores públicos, especialmente quando se trata de educação
com o público;
(e) empenhar-se para instruir os passageiros sobre regras de saúde, higiene
e educação, e, cooperar com a ferrovia nas medidas de combate a práticas
antissociais como pedidos para viagens sem bilhete, venda de bilhetes sem
autorização e causar danos em propriedades da ferrovia.

A Lei das Ferrovias, dispositivo 59, que trata sobre a comunicação entre passageiros e servidores ferroviários dispõe que, “a administração ferroviária deve fornecer e manter, em todos os trens que transportam passageiros, meios eficientes de
comunicação entre os passageiros e o servidor ferroviário encarregado do trem.”

4.8.4.5.2 Participação pública e controle social
O Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de 1993, capítulo 5, institui o conselho e os comitê consultivo dos usuários de trem, que têm como
objetivo fornecer oportunidades mais frequentes para consulta entre a administração
ferroviária e os usuários, em assuntos relacionados aos serviços fornecidos pela
empresa ferroviária e meios de melhorar a eficiência desses serviços.
502. Os comitês consultivos para usuários da ferrovia representam os usuários locais nos territórios servidos pela ferrovia e consideram assuntos ligados a:
(1) fornecimento de instalações nas áreas sob responsabilidade do comitê;
(2) propostas em relação à abertura de novas estações dentro da jurisdição
do comitê;
(3) arranjos em relação às tabelas de horário;
(4) melhorias de serviços e instalações providas pela ferrovia; e
(5) qualquer assunto de interesse ou conveniência pública, ou que afete os
serviços e instalações que sejam de representação dos usuários, ou que se
refira a eles em consideração a zona de comitês consultivos divisionários
para usuários da ferrovia, o Conselho Consultivo Nacional dos Usuários da
Ferrovia, ou pela Administração.

Já o Conselho Consultivo Nacional dos Usuários da Ferrovia (513) é formado
por pessoas apontadas pelo Ministério de Ferrovias, sendo os representantes membros do Ministério da Indústria, Ministério do Comércio e Ministério do Turismo.
O período de participação dos nomeados para o comitê e para o Conselho é
de no máximo dois anos (516). Os comitês e o Conselho devem se reunir no mínimo
três vezes ao ano (517).
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4.8.4.5.3 Divulgação de dados e informações
O dispositivo 49 da Lei das Ferrovias trata sobre a exibição de horários e tabelas de tarifas nas estações:
49. Exibição de horários e tabelas de tarifas nas estações
(1) Toda administração ferroviária deve dispor em local visível e acessível
em cada estação, em híndi, em inglês, e também na língua regional comumente usada na área onde a estação esteja situada:
(i) a tabela de horários de chegada e saída dos trens que transportam passageiros e param nessa estação, e
(ii) lista de tarifas de tal estação até outras estações como considere necessário.

Sobre o fornecimento de bilhetes e as informações que devem estar contidas
neles, o dispositivo 50 da Lei das Ferrovias dispõe:
50. Fornecimento de bilhetes no pagamento da tarifa.
1) Qualquer pessoa que deseje viajar em uma ferrovia deve, diante de pagamento da tarifa, receber um bilhete do servidor ferroviário, ou de um agente autorizado em seu nome, e o bilhete deve conter os seguintes detalhes:
(i) a data de emissão;
(ii) a classe do transporte;
(iii) os locais de origem e destino; e
(iv) a quantia da tarifa.
(2) Toda administração ferroviária deve mostrar os horários em que os guichês de reserva em uma estação estão abertos para a emissão de bilhetes
aos passageiros.
(3) Os detalhes requeridos no bilhete sob as cláusulas (ii) e (iii) da subseção
(1) devem,-(a) se o bilhete for para a classe mais baixa de transporte, ser estabelecido
em híndi, em inglês e na língua regional comumente usada no local de emissão do bilhete; e
(b) se for em qualquer outra classe de transporte, ser estabelecido em híndi
e em inglês.

4.8.4.6 Fiscalização e auditoria
Conforme a Lei das Ferrovias, dispositivo 6 (b), o comissário é responsável
por realizar inspeções periódicas na via e no material rodante. O comissário está autorizado a entrar e inspecionar qualquer ferrovia ou qualquer material ferroviário, a
questionar funcionários da administração ferroviária e a acessar qualquer livro, documento ou objeto material pertencente, ou em controle, de qualquer administração
ferroviária.
O comissário deve preparar, no final de cada ano, um relatório anual relatan-
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do, por completo, as atividades de fiscalização por ele realizadas. O relatório deve
ser publicado pelo Governo Central (10).
O comissário pode, se julgar necessário, após realizar uma inspeção, fechar a
ferrovia ou limitar seu uso (25).
Sobre fiscalização e supervisão de serviços alimentares, o Código Ferroviário
Indiano para o Departamento de Tráfego, de 1993, dispõe:
Supervisão e inspeção
726. A supervisão deve ser eficiente. Inspeções frequentes devem ser realizadas para assegurar que o serviço fornecido é de qualidade, que os artigos
para venda são saudáveis e de boa qualidade, e que padrões adequados
são mantidos em relação à higienização e limpeza. Oficiais de todos os departamentos da ferrovia devem ser encorajados a fazer inspeções e levar os
resultados ao conhecimento do departamento que lida com os contratos de
serviços alimentares.
728. Inspeções surpresas são encorajadas.

Regras fiscalizadas
O Manual de Operação aborda a inspeção aos funcionários da ferrovia, que
tem os seguintes objetivos:
Os seguintes objetivos devem ser considerados durante a inspeção:
1. Verificar se todos os funcionários ferroviários estão totalmente familiarizados com as regras, instruções e procedimentos relativos às suas funções.
2. Determinar se a equipe está realizando suas funções de acordo com as
regras, instruções e os procedimentos em vigor.
3. Detectar atalhos indesejáveis, irregularidades ou práticas inseguras recorrentes, para que a equipe tome medidas corretivas, que podem ser: (a) Educativas, no caso estas são recorrentes por ignorância.
(b) Corretivas, se há algo errado nas condições de trabalho, ou se há uma
deficiência do sistema.
(c) Punitivas, se recorrentes de dolo ou negligência, e, persistindo mesmo
após repetidas orientação e aconselhamento.
4. Observar as condições realmente prevalecentes nos locais de trabalho
para compreender as dificuldades sentidas pelos funcionários, incluindo as
suas queixas pessoais e buscar remediação local.
5. Assegurar conformidade total de pessoal e de equipamento, e que os
funcionários tenham conhecimento do seu funcionamento.
6. Averiguar se registros, documentos e outros estão sendo mantidos e preservados de acordo com as instruções.
7. Monitorar o comportamento dos funcionários com os clientes, especialmente a prontidão de resposta e a vontade de ajudar.
8. Avaliar, tanto quanto possível, se o interesse do público e das ferrovias
são mantidos em vista e salvaguardados.
9. Incutir disciplina e construir o moral dos trabalhadores.
10. Verificar a conformidade dos relatórios de inspeções anteriores.
11. Analisar metas de eficiência.
Assim, inspeções proporcionam meios para alcançar eficiência e eficácia,
por meio de controles no local e contato pessoal com a equipe na linha. A
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fim de alcançar esses objetivos, as inspeções devem ser realizadas a nível
do oficial e do supervisor. O inspetor tem que conquistar o respeito e a obediência de pessoal, para que sua inspeção seja eficaz e benéfica e, como
tal, a sua conduta deve ser exemplar.

4.8.4.7 Indicadores de desempenho e qualidade
Sistema de medição de desempenho e qualidade
Sobre estatística de desempenho de trens de passageiros, o Manual de Operação aborda:
a) pontualidade: é o principal critério para analisar o desempenho do trem de
passageiros. Deve ser calculado separadamente por tipo de serviço.
Pontualidade = [(RT + NLT)/(Número total de trens x100)]
RT = trens que chegam pontualmente
NLT = trens que partem pontualmente.
b) veículos km por veículos dia: indica o grau em que os veículos são mantidos em movimento.
veículos km por veículos dia = veículos*distância total (km)/veículos dia;
c) velocidades médias: quanto maior esse valor, melhor é o serviço para os
passageiros;
d) movimento improdutivo: indica a quantidade de movimento improdutivo
que é realizado.
movimento improdutivo = distância manobra (km) x 100 / veículos*distância
total (km).

4.8.4.8 Recursos humanos envolvidos com atividades de gestão e controle
Caracterização:


comissário

O comissário chefe de segurança ferroviária é um servidor público, nomeado
pelo Governo Central (Lei das Ferrovias, 5). O comissário possui os seguintes deveres e poderes:
6. Deveres do Comissário. O Comissário pode:
(a) inspecionar qualquer ferrovia para determinar se ela está apta a ser aberta para transporte público de passageiros e reportar ao Governo Central
1494
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como requerido sob essa Lei;
(b) fazer inspeções, periódicas ou não, em qualquer via, ou em qualquer
material rodante utilizado nela, como o Governo Central pode instruir;
(c) fazer um inquérito sob essa Lei sobre a causa de qualquer acidente em
uma ferrovia; e
(d) cumprir outras funções que lhe são atribuídas por ou sob esta Lei.
7. Poderes do Comissário – Sujeito ao controle do Governo Central, o Comissário, quando for necessário para se fazer qualquer um dos propósitos
desta Lei, pode:
(a) entrar e inspecionar qualquer ferrovia ou qualquer material ferroviário utilizado nas mesmas;
(b) por ordem escrita, endereçada a uma administração ferroviária, requerer
audiência perante ele de qualquer servidor ferroviário e requerer respostas
ou retornos para tais inquéritos que ele ache adequado a ser feito de tal
servidor ferroviário ou da administração ferroviária; e
(c) requerer a apresentação de qualquer livro, documento ou objeto material
pertencente, ou em possessão de controle de qualquer administração ferroviária que lhe pareça necessário a ser inspecionado.
[...]
10. Relatório anual dos Comissários. – O Comissário Chefe de Segurança
Ferroviária deve preparar no final de cada ano fiscal um relatório anual dando um relato completo das atividades dos Comissários durante o ano fiscal
imediatamente anterior ao ano fiscal cujo relatório foi preparado, antes de tal
data que pode ser especificado pelo Governo Central, enviar cópias dele ao
Governo Central, e que esse Governo deve fazer com que tal relatório seja
publicado, tão logo quanto o possível, depois de sua recepção diante de cada Casa do Parlamento.



pessoal responsável por verificação de bilhetes

Sobre o pessoal responsável pela verificação de bilhetes, de acordo com o
Código Ferroviário Indiano:
909. O pessoal responsável pela verificação de bilhetes deve ser escalado
para o máximo de trens possíveis e deve tentar garantir que uma checagem
completa é realizada em cada trem, entre duas estações de checagem de
bilhetes.
Uniformes para os funcionários
919. O pessoal responsável por verificação de bilhetes deve estar devidamente vestido em uniformes determinados pela administração e usar crachás, distintivos, braçadeira, etc. Os funcionários autorizados a trabalhar à
paisana devem levar consigo uma autorização e mostrá-la, caso demandado por oficiais autorizados ou pelo público viajante.



chefe de estação / gestor da estação

Conforme o Manual de Operação, são responsabilidades do chefe de estação:
a) assegurar que o funcionamento geral da estação está sendo realizado em
estrita conformidade com as atuais regras, procedimentos e instruções;
b) a manutenção geral da estação;
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c) a manutenção de registro de acidentes e gráficos de acidentes e suas atualizações;
d) investigar todas as queixas públicas e enviar os extratos da denúncia com
a explicação do pessoal e suas próprias observações para escritório divisional. Em caso de queixas relativas a outro departamento, uma intimação
pode ser dada imediatamente para o subordinado encarregado do departamento, de forma que medidas possam ser tomadas para evitar a recorrência;
e) o controle em intervalos regulares para obter informações atualizadas e
pedir a necessária assistência, ou seja, trem reserva, assistência médica,
etc.
f) investigar acidentes no pátio, obter declarações do pessoal responsável e
apresentar relatório com conclusões e nota conjunta ao gabinete divisional;
g) assegurar que os equipamentos de combate a incêndio na estação, como
extintor de incêndio, baldes de incêndio, etc., estejam em boas condições
e prontos para uso;
h) testar e registrar regularmente no livro de operação, o funcionamento dos
dispositivos operacionais;
i) assegurar que os equipamentos de segurança essenciais em sua estação
estejam completos, e, no caso de qualquer deficiência, supri-la sem demora; e
j) conduzir inspeções surpresa, diurnas e noturnas, para verificar o estado
de alerta do pessoal e o funcionamento dos sinais, e os pontos e visibilidade dos sinais.

4.8.5 Dimensão econômico-financeira
A análise econômico-financeira da legislação da Índia pertinente ao transporte
ferroviário de passageiros restou prejudicada pela falta de regulamentação de muitos dos assuntos de interesse do presente estudo.

4.8.5.1 Custos e investimentos
A sistemática contábil de ferrovias da índia está passando por um processo
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de adequação para um formato mais parecido com a contabilidade comercial. Atualmente as regras contábeis obedecem ao padrão de contabilidade governamental,
o que torna a comparação com os parâmetros brasileiros inviável.

Investimentos
Segundo a Lei das Ferrovias (alteração) nº 11, de 28 de março de 2008, seções 20A a 20B, as terras que forem julgadas necessárias para a construção de um
novo trecho de ferrovia podem ser desapropriadas desde que sigam os seguintes
requisitos:

20A(1) Quando o Governo Central está convencida de que para uma finalidade pública é necessária qualquer terra para a execução de um projeto ferroviário especial que, pode, mediante notificação declarar a sua intenção de
adquirir terrenos.
(2) Cada notificação ao abrigo da subsecção (1), deve dar uma breve descrição da terra e do projeto ferroviário especial para que a terra se destina a
ser adquirido.
(3) O Governo do Estado ou do território da União, conforme o caso pode
ser, para efeitos desta secção, fornecem os detalhes dos registros de terra à
autoridade competente, sempre que necessário.
(4) A autoridade competente deve fazer com que o conteúdo da notificação
a ser publicado em dois jornais locais uma das quais deve estar em língua
vernácula.
20B. Poder de entrar para a pesquisa, etc.: Sobre a questão de uma notificação ao abrigo da subsecção (1) da seção 20A, será lícito a qualquer pessoa, autorizada pela autoridade competente nesta nome, para:
(A) fazer qualquer inspeção, vistoria, medição, avaliação ou consulta;
(B) tomar os níveis;
(C) escavar ou furo em subsolo;
(D) estabelecer limites e destinados linhas de trabalho;
(E) marca tais níveis, limites e linhas de colocação de marcas e trincheiras
de corte;
[...] (tradução nossa).

Esse é um procedimento importante que visa a assegurar que as terras a serem desapropriadas são necessárias e podem ser utilizadas para fins de construção
de ferrovia.

4.8.5.2 Receitas e remuneração do capital
As receitas recebidas da venda dos bilhetes aos passageiros constituem as
receitas operacionais. Sobre as demais receitas e incentivos, não foram encontradas
referências na legislação analisada.
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Destinação dos recursos arrecadados de penalidades pecuniárias
A Lei nº 24, de 3 de junho de 1989, intitulada Lei das Ferrovias, prevê, ainda,
em seu capítulo XV, as penalidades aplicáveis nas hipóteses de algumas ofensas.
Para fins de ilustração, destaca-se que viajar ou a tentativa de viajar sem passagem
será punida por multa não inferior a quinhentas Rupias, somada a uma taxa adicional, correspondente ao montante de uma passagem comum ou cinquenta rupias, o
que for maior, nos termos do artigo 137(1,2,3). O não pagamento dessa multa poderá ser punido mediante prisão, conforme artigo 137(4), sem prejuízo de eventuais
penalidades previstas no Código Penal.

4.8.5.3 Equilíbrio econômico-financeiro do contrato
4.8.5.3.1 Cálculo tarifário e precificação
As tarifas são fixadas pelo Governo Central nos termos do artigo 30 da Lei nº
24/1989 e também conforme previsto no artigo 202 do Código Ferroviário Indiano
para o Departamento de Tráfego, de 1961, revisada em 1993. O cálculo tarifário leva
em conta as diversas classes de passageiros existentes bem como os descontos e
gratuidades previstos nas regras e regulamentos das ferrovias indianas.

4.8.5.3.2 Revisão e reajuste dos preços e tarifas
A revisão e reajuste dos preços das tarifas é uma atribuição do Governo Central conforme disposto do artigo 31 da Lei nº 24/1989 e também conforme previsto
no artigo 203 do Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de
1961.
Tal revisão pode se dar pelo aumento ou diminuição dos custos incidentes no
transporte ou pela criação ou extinção de uma nova classe tarifária.

4.8.5.3.3 Gratuidade e descontos
Conforme as regras e regulamentos das ferrovias da Índia143 tem direito a
descontos os seguintes passageiros:
a) cegos surdos e deficientes mentais, mudos viajando sozinhos ou com um
acompanhante para qualquer finalidade;
b) pacientes com as seguintes doenças: câncer, cardíacas, talassemia, dos
143

Fonte: <http://www.makemytrip.com/railways/rules.html>. Acesso em: 22 jan. 2014.
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rim, hemofilia, tuberculose, lupus vulgaris, pacientes ostomizados, hanseníase não infecciosa. Viajando sozinho ou com um acompanhante para o
tratamento ou check-up periódico;
c) cidadãos maiores de 60 anos – viajando para qualquer finalidade;
d) condecorados com a medalha de polícia do presidente por destaque nos
serviços, após a idade de 60 anos – viajando para qualquer finalidade;
e) médicos alopatas viajando para qualquer finalidade;
f)

professores premiados em concursos nacionais – viajando para qualquer
finalidade;

g) qualquer um dos pais que acompanham a criança ganhadora de Prêmio
Nacional de Bravura – viajando para qualquer finalidade;
h) viúvas de guerra / viúvas de mortos em ação no Sri Lanka – viajando para
qualquer finalidade;
i)

viúvas de policiais e paramilitares mortos em ação contra os terroristas e
extremistas – viajando para qualquer finalidade;

j)

viúvas de pessoal de defesa mortos em ação contra os terroristas e extremistas – viajando para qualquer finalidade;

k) viúvas de mártires da Operação Vijay em Kargil em 1999 – viajando para
qualquer finalidade;
l)

estudantes para ir à cidade natal e a passeios educativos;

m) estudantes de escolas públicas em áreas rurais – para visita de estudo uma vez por ano;
n) meninas de escolas públicas em áreas rurais – para vestibular para medicina, engenharia, etc.;
o) alunos que vão fazer o exame escrito realizado pelo UPSC ou Comissões
de Seleção do Pessoal Central;
p) os estudantes estrangeiros que estudam na Índia – viajando para participar de acampamentos / seminários organizados pelo Governo da Índia e
também visitar locais de interesse histórico e outro importância durante as
férias;
q) pesquisadores até a idade de 35 anos – para viagens que estejam em conexão com a sua pesquisa;
r) os jovens que frequentam Campos Integração Nacionais do Projeto Nacional da Juventude / Manav Uththan Sewa Samiti;
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s) estudantes e não-estudantes que participam em campos de trabalho;
t)

jovens desempregados para participarem de entrevista para emprego em
organizações do setor público ou para participarem de entrevistas para
empregos na Administração Central e Estado;

u) cadetes e engenheiros navais aprendizes submetidos a cursos de formação de Navegação e Engenharia para marinha mercante ou Marinha - para as viagens entre residência e navio de treinamento;
v) Bharat Scouts e Guias – para aferição de dever;
w) Professores das escolas secundárias – primário, secundário e superior para passeios educativos;
x) Kisans e trabalhadores industriais – para visita a exposições agrícolas /
industrial;
y) Kisans viajando em trens especiais patrocinados pelo governo;
z) Kisans & produtores de leite – em visita ao Instituto Nacional Nível para a
aprendizagem / formação melhor agricultura / produtos lácteos;
aa) delegados para assistirem a conferências anuais de Bharat Krishak Samaj
/ Sarvodaya Samaj, Wardha;
bb) delegados para assistirem a conferências anuais de determinados organismos em toda a Índia, com importância social,cultural ou educacional;
cc) enfermeiras e parteiras – para licença e dever;
dd) membros de St. John Ambulance Brigade e Relifee Welfare Ambulance
Corps, Calcutá – para treinamentos e competições;
ee) Bharat Sewa Dal, Bangalore – para participar de acampamentos, reuniões, comícios e programas de caminhadas;
ff) voluntários do Serviço Civil Internacional – para o serviço social;
gg) artistas – para apresentações;
hh) desportistas que participam em toda a Índia em torneios estaduais e torneios nacionais;
ii) pessoas que participam de expedições de montanhismo organizados pelo
Fundação Indiana de Montanhismo (IMF – Indian Mountaineering Foundation);
jj) correspondentes de imprensa credenciados pela sede dos governos centrais, Estaduais, territórios da União e Distritos – em trabalho de imprensa;
kk) pessoas com renda inferior a Rs. 400 por mês trabalhando em setores
1500
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não organizados – para viagens até um máximo de 100 km.

4.8.5.3.4 Integração tarifária
Embora a maior parte das linhas seja controlada pela Indian Railways, existe
um sistema denominado Passenger Reservation System (PRS) que possibilita ao
passageiro fazer a compra de vários trechos para várias localidades de forma simplificada. Esse sistema opera por meio de máquinas de atendimento que estão espalhadas por mais de 3.146 localidades e também por site da internet e por SMS. Isso
possibilita aos usuários agilidade na obtenção de seus bilhetes.

4.8.5.4 Benefícios e prejuízos socioeconômicos
Não foram localizados mecanismos de medição e apuração dos benefícios
socioeconômicos. Entretanto, nas demonstrações financeiras da Indian Railways são
relatados os seguintes esforços com impactos ambientais:
a) troca de dormentes de madeiras por dormentes feitos com polímeros sintéticos;
b) reflorestamento das faixas de domínio; e
c) meta de geração de energia solar ou eólica, correspondente a 10% do
consumo das estações.

4.8.6 Dimensão operacional e tecnológica
Este tópico cuida da exposição da legislação federal da Índia pertinente ao
transporte ferroviário de passageiros, sob o enfoque operacional e tecnológico.
É válido introduzir o significado de ferrovia no contexto da legislação indiana.
A Lei das Ferrovias, de 1989, define:
(31) Ferrovia significa uma ferrovia, ou uma porção de ferrovia, para o
transporte público de passageiros ou bens, e inclui:
(a) todas as terras dentro das cercas ou outras marcas de fronteira indicando os limites da terra pertencente a uma ferrovia;
(b) todas as vias férreas, tapume, ou pátios usados para o propósito de, ou
em conexão com, uma ferrovia;
(c) todos equipamentos de tração elétrica, fonte de energia e instalações de
distribuição usadas no propósito de, ou em conexão com, uma ferrovia;
(d) todo material ferroviário, estações, escritórios, depósitos, cais, oficina,
manufaturas, fábricas fixas e maquinário, estradas e ruas, quartos consecutivos, casa de descanso, institutos, hospitais, sistemas hidráulicos e instalações de abastecimento de água, habitações de funcionários e outras obras
construídas para o propósito de, ou em conexão com, uma ferrovia;
(e) todos os veículos que são usados em qualquer estrada para o propósito
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de tráfego de uma ferrovia e de propriedade, contratado ou empregado por
uma ferrovia; e
(f) todas balsas, navios, barcos e jangadas que são usados em qualquer
canal, rio, lago ou outras águas navegáveis do interior para o propósito de
tráfego de uma ferrovia e de propriedade, contratado ou empregado por
uma administração ferroviária, mas não incluindo:
(i) bondes em uma área municipal; e
(ii) estradas de ferro construídas em um local de exposições, feira, parque,
ou qualquer outro lugar exclusivamente para o propósito de recreação.

As leis, regulamentos e normas utilizados neste relatório estão indicados a
seguir:
a) Lei das Ferrovias, de 1989;
b) Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de 1961, edição revista 1993 (Incorporadas todas as alterações emitidas até 2012); e
c) Manual de operação para as ferrovias indianas, de 2008.
Para melhor entendimento e identificação de boas práticas internacionais,
com vista à sua eventual adoção futura na legislação brasileira a análise dessa legislação foi feita com base nos mesmos tópicos utilizados para o diagnóstico dos demais países analisados, são eles:
a) material rodante;
b) instalações fixas;
c) pessoal;
d) serviços de apoio à operação.

4.8.6.1 Material rodante
Material rodante, definido pela Lei das Ferrovias, inclui, locomotivas, vagões,
containers e veículos de todos os tipos que andam sobre trilhos.
O capitulo V, 27, diz que, a administração ferroviária pode utilizar qualquer
material rodante desde que antes de entrar em operação, o mesmo deverá obter um
relatório do Comissário relatando a inspeção cuidadosa do mesmo.
Conforme Manual de Operação para as Ferrovias Indianas na parte de funcionamento de trens, cada trem será inspecionado antes de ser utilizado para o
transporte de passageiros, mercadorias ou qualquer outro serviço. O objetivo do exame é garantir que todas as funções do trem estejam funcionando corretamente,
particularmente dispositivos de segurança, incluindo sistemas de freio, alarme de
passageiros e outros listados pela autoridade competente.
Quanto a classificação dos trens, o Manual de Operação traz a divisão:
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a) quanto à finalidade:
− trens de passageiros expresso;
− trens de passageiros suburbano e regionais;
− especiais militares incluindo os trens de tropas;
− trens de frete convencional de cargas;
− trens de contêineres;
− trens mistos que transportam passageiros e cargas;
− outros trens incluindo trens de exposição, hospital móvel sobre rodas,
serviços de transporte de pessoal, especiais de água, especiais de operários, trens de socorro de acidentes, trens especiais de gruas, etc.
b) quanto à engenharia:
− trens de testes, inspeções e manutenção; e
− trens de fiação especial/torre.

4.8.6.1.1 Carros de passageiros
Tecnologia e características físicas
O Manual de Operação, na subparte Inspeções, diz que devem ser feitas inspeções surpresa noturnas, de segurança. As inspeções podem ser feitas também
nos carros dormitório para garantir que o pessoal tenha alimentação adequada e instalações de descanso.

Trem misto e composições
A regras de posição dos carros são definidas pelo Manual de Operação, na
parte sobre o Funcionamento dos Trens. O manual diz que a posição dos carros devem seguir algumas regras:
a) carros de primeira classe, carros de mulheres, carro de jantar, devem ser
de fácil acessibilidade;
b) os carros de jantar ou refeitórios, os carros com ar-condicionado e de
classe superior, serão posicionados no meio do trem ou o mais próximo a
ele possível, e o carro de mulheres, perto da locomotiva frenagem;
c) os vagões de carga devem ficar de preferência próxima ao motor ou na
parte traseira do trem. A área para empilhamento, carga e descarga de
encomendas e pacotes deve ser definida nas plataformas.
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Comunicação
A Lei das Ferrovias, 59, diz que, a administração ferroviária deve fornecer e
manter em todos os carros, meios eficientes de comunicação entre os passageiros.
O Governo Central pode especificar as circunstâncias sob as quais uma administração ferroviária possa ser eximida de fornecer tais meios de comunicação

Quantidade de passageiros
Conforme 57 da Lei das Ferrovias, “cada administração ferroviária deve fixar
o número máximo de passageiros que podem ser transportados em cada carro, esse
número deve ser fixado em um local visível.” O Governo Central precisa, no entanto,
aprovar a quantidade máxima de passageiros nos carros.

Pessoas com doenças infecciosas
Segundo a Lei das Ferrovias, 56, a administração ferroviária pode recusar
transportar pessoas que estejam sofrendo de doenças infecciosas ou contagiosas.
56. Poder de recusar a transportar pessoas que estejam sofrendo de doenças infecciosas ou contagiosas.
(1) Uma pessoa que esteja sofrendo de uma doença infecciosa ou contagiosa não deve entrar ou permanecer em um trem sem a permissão de um
servidor ferroviário autorizado.
(2) O servidor ferroviário que deu permissão sob a subseção (1), deve providenciar a separação da pessoa que esteja sofrendo de tal doença das outras pessoas no trem e tal pessoa deve ser levada no trem sujeito a tais outras condições a serem prescritas.
(3) Qualquer pessoa que entre ou permaneça em um transporte ou viaje em
um trem sem permissão como requerido sob a subseção (1) ou em contravenção de qualquer outra condição prescrita sob a subseção (2), deve ser
removida da viagem.

Carro para mulheres
A Lei das Ferrovias, 58, prescreve que, “toda administração ferroviária deve,
em todos os trens que transportam passageiros, reservar para o uso exclusivo de
mulheres, um carro ou tal número de lugares ou assentos.”
O Manual de Operação, na parte Papel da Equipe Comercial, diz que, em nenhum caso, um passageiro do sexo masculino (exceto aqueles com menos de 12
anos) é autorizado a viajar em um compartimento reservado para mulheres.
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4.8.6.1.2 Locomotivas
Locomotivas inoperantes
A seção sobre reparo de locomotivas inoperantes do Manual de Operação define regras para o transporte de locomotivas inoperantes ou com defeitos. Essas locomotivas precisam de um certificado de “apto a ser rebocado” que é emitido pelo
engenheiro ou inspetor local, elas devem respeitar uma velocidade máxima definida
pelo engenheiro e a disposição das locomotivas devem garantir que os freios possam ser aplicados em todas as locomotivas de forma sincronizada.
O maquinista deve verificar se há qualquer aumento anormal da temperatura
das rodas da locomotiva inoperante, nos primeiros 5.000 metros e também nas paradas posteriores durante a viagem.
Podem ser acopladas no máximo três locomotivas (duas de trabalho + uma
inoperante) em trens de carga, desde que os freios nas locomotivas inoperantes estejam funcionando.
Além de trens de carga/passageiros, uma locomotiva inoperante também pode ser conectada aos trens de alta velocidade. Locomotivas com freios inoperantes
podem ser conectados desde que o poder de travagem do trem esteja dentro dos limites permitidos. No entanto, nesse caso, apenas uma locomotiva inoperante (diesel/elétrica) pode ser acoplada.

4.8.6.2 Instalações fixas
A Lei das Ferrovias Indianas, 11, dá poderes às administrações ferroviárias
para executar todos os trabalhos necessários com a finalidade de construir e manter
uma ferrovia:
a) fazer ou construir em, através de, sob ou sobre qualquer terreno, quaisquer ruas, colinas, vales, estradas, ferrovias, trilhos, ou quaisquer rios, canais, riachos, córrego ou outras águas, ou qualquer dreno, tubulações de
água, tubulações de gás, tubulações de óleo, esgotos, linhas de fornecimento de energia elétrica, ou linhas de telecomunicações, planos inclinados temporários ou permanentes, pontes, túneis, bueiros, aterro, aquedutos, pontes, estradas, estradas de ferro, caminhos, passagens, condutos,
drenos, piers, estacas e cercas, poços de admissão, poços tubulares, barragens, formações de rios e serviços de proteção como julgar necessário;
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b) alterar o curso de quaisquer rios, riachos, córregos ou outros cursos de
água, para o propósito de construção e manutenção de túneis, pontes,
passagens ou outros serviços acima ou abaixo deles e desviar ou alterar
tanto temporariamente quanto permanentemente, o curso de quaisquer rios, riachos, córregos ou outros cursos de água ou quaisquer estradas, ruas ou caminhos, ou aumentar ou abaixar o nível disso, a fim de conduzilos mais convenientemente acima ou abaixo ou pelo lado da ferrovia;
c) construir drenos ou condutos dentro, através ou sob quaisquer terrenos
adjacentes à ferrovia para o propósito de transportar água a partir ou para
a ferrovia;
d) erguer e construir casas, depósitos, escritórios e outros prédios, e pátios,
estações, cais, motores, aparatos de maquinário e outros serviços e conveniências como a administração ferroviária julgar adequado;
e) alterar, reparar ou descontinuar tais prédios, serviços e conveniências supracitadas ou qualquer uma delas e substituir outras em seu lugar;
f) erguer, operar, manter ou reparar qualquer telecomunicação e linhas telefônicas em conexão com o trabalho da ferrovia;
g) erguer, operar, manter ou reparar qualquer equipamento de tração elétrica,
fornecimento de energia e instalação de distribuição em conexão com o
serviço da ferrovia;
h) fazer quaisquer outros atos necessários para construção, manutenção, alteração ou reparação e uso da ferrovia;
i) alterar a posição de qualquer tubulação de fornecimento de gás, água, óleo ou ar comprimido, ou a posição de qualquer linha de alimentação elétrica, dreno ou esgoto. A administração ferroviária deve dar um aviso indicando a data em que o serviço de alteração começará, à autoridade local
ou outra pessoa que tenha controle da tubulação, linha de alimentação
elétrica, dreno ou esgoto (12);
j) entrar temporariamente, em terrenos para remover obstruções, reparar ou
prevenir acidentes, como árvores, poste, estrutura que possa cair ou obstrua a visão de qualquer sinal ferroviário e na ocorrência de deslizamentos
e acidentes (14);
k) fazer marcações de divisas, cercas portões, correntes ou barras (18).
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4.8.6.2.1 Vias
A Lei das Ferrovias, em seu capítulo V, trata sobre a abertura das vias ao
funcionamento. O 21 diz que a via só pode ser liberada ao uso com a autorização do
Governo Central.
Conforme 22, o Comissário deve apresentar um relatório que contenha:
a) a inspeção cuidadosa da ferrovia e o material ferroviário que poderá ser
usado na mesma;
b) que as dimensões móveis e fixas estabelecidas pelo Governo Central não
tenham sido infringidas;
c) a estrutura da via, força das pontes, caráter estrutural geral, da carga bruta
máxima e se os eixos de qualquer material rodante estão em conformidade com os requerimentos estabelecidos pelo Governo Central; e
d) a análise do Comissário quanto à segurança da via.
Caso a via não seja aprovada, o Comissário deve, no seu relatório, indicar os
motivos, como também os requerimentos que deverão ser obedecidos antes que a
sanção possa ser dada pelo Governo Central.
De acordo com o 23 da Lei das Ferrovias, a autorização do Governo Central e
o relatório do comissário deve ser feito nos casos de:
a) abertura de vias adicionais e de desvio;
b) abertura de estações, junções e passagem em nível;
c) remodelação de pátios e reconstrução de pontes;
d) introdução de tração elétrica; e
e) qualquer alteração ou reconstrução afetando materialmente o caráter estrutural de qualquer serviço.

Inspeções e testes
Conforme a Lei das Ferrovias, 5, o Comissário Chefe de Segurança Ferroviária é o responsável por inspecionar as ferrovias antes da liberação da via e por fazer
as inspeções periódicas.
O Manual de Operação, na parte Inspeções, cita os tipos de inspeções:
a) inspeções em Passagem em Nível (PN): as cancelas das passagens em
nível devem ser inspecionadas em detalhes para garantir a segurança do
transporte ferroviário e rodoviário, a disponibilidade de equipamentos de
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segurança, o conhecimento do porteiro sobre as regras relativas aos seus
deveres e apito do piloto ao passar pela PN;
b) inspeções em locomotiva (cabine): inspeção no trem, durante a viagem.
Estas dão oportunidade para o funcionário observar e verificar certos aspectos ao longo da via e nas estações que não podem ser verificados de
outra forma; e
c) inspeções conjuntas em locomotiva: estas são feitas em conjunto com os
funcionários dos setores da mecânica, elétrica, via permanente e de sinalização para, por exemplo, verificar a visibilidade dos sinais, suas localizações, iluminação, restrições de velocidade e placas, o comportamento operacional dos maquinistas e seus assistentes.

4.8.6.2.2 Centro de Controle Operacional
O Manual de Operação, traz informações sobre o CCO na parte Organização
e Controle. Conforme o manual, o sistema de controle indiano evolui de um sistema
baseado exclusivamente em telefonia até a forma atual com tecnologia avançada.
O Controlador Chefe pode falar com todas as estações ao mesmo tempo ou
com uma estação de forma seletiva, usando números/botões individuais.
A circulação dos trens é plotada em um gráfico tempo x distância para registrar seu progresso real.
São funções básicas e gerais do CCO:
a) supervisionar e regular a circulação de trens de estação para estação na
seção para evitar atrasos nos trens e para maximizar a utilização da capacidade da seção:
- registrar percursos e paradas em gráficos;
- supervisão contínua do movimento de todo o tráfego na área controlada com vista a alcançar a máxima eficiência operacional possível;
- organizar cruzamentos e prioridade dos trens;
- manutenção sistemática de gráficos precisos de circulação dos trens,
bem como as modalidades de cruzamento e prioridade;
- manutenção da fluidez dos pátios de manobra e terminais de carga;
- tomar medidas corretivas em caso de congestionamento no pátio ou
terminal;
- promoção de assistência para as tripulações e guardas;
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- assegurar a utilização máxima das locomotivas;
- fornecimento de informações aos controles adjacentes, terminais e estações de mudança de máquinas em relação aos movimentos de trens
para permitir acordos oportunos adequados para a sua recepção e envio;
- dar instruções para a operação de trens em caso de falhas de equipamento e sempre que métodos anormais ou trabalho tem que ser recorrido;
- liberar sinal de tempo para todas as estações na seção;
- gestão de incidentes na rede ferroviária e na estação;
- organizar a operação, de tal forma a causar um mínimo de perturbação;
- organizar assistência rápida em caso de acidentes;
- auxiliar no planejamento realista das tabelas de tempo e circulação
pontual dos trens de passageiros em coordenação com vários departamentos, outras divisões e outras ferrovias; e
- corrigir imediatamente as irregularidades por parte do pessoal da via e
proporcionar-lhes a orientação necessária.
b) gerenciar a logística das locomotivas:
- garantir a utilização mais econômica das locomotivas por supervisão
rigorosa tanto em pátios de tráfego e galpões;
- garantir o retorno das locomotivas para os pátios iniciais em intervalos
regulares para assistência técnica e manutenção;
- assegurar o equilíbrio das locomotivas e tripulações para atender às
demandas de tráfego ;e
- fornecer orientação para o pessoal responsável para resolução de problemas.
c) controle de engenharia:
- monitorar imposição e cancelamento de restrições técnicas; e
- controle do funcionamento de máquinas de manutenção da pista.
d) controle de sinalização auxilia o controle de tráfego e trens e é responsável:
- manter vigilância sobre as falhas de sinalização;
- garantir o funcionamento eficaz dos canais de comunicação.
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e) controle de Segurança, responsável pela prevenção de roubo e de auxilio
os passageiros nos trens e estações.
O Manual de Operação também detalha a disciplina operacional, ou seja, as
regras e padrões de comunicação entre o CCO e o pessoal operacional. Todos os
funcionários devem seguir as ordens vindas do controle. Todas as ordens recebidas
pelos chefes de estação, pessoal de circulação e guardas devem ser inscritas na ordem de registro do controle pela equipe. Nenhum trem inicia um movimento sem a
ordem do controle. Nenhuma estação deve permitir que um trem, parado fora do
curso, prossiga, sem informar previamente o controlador que o trem foi parado e receber suas novas ordens. Sendo função do Chefe de Estação informar o controlador de qualquer parada não autorizada ou indevida de trens em suas estações com
explicação completa.
O Chefe de Estação deve avisar também o controlador de quaisquer defeitos
de sinais, pontos, aparelhos de bloqueio e instrumentos de liberação de via em suas
estações. Informação também deve ser dada sobre qualquer defeito em qualquer
outra máquina da estação.
Os funcionários devem obter permissão do Chefe de Estação antes de falar
com o Controlador por meio do telefone de controle. O telefone de controle deve ser
utilizado para fins operacionais. A equipe de campo deve se identificar e esperar sua
vez para se comunicar. A comunicação deve ser breve, significativa e educada. Discussões, disputas e argumentos devem ser evitados.

4.8.6.2.3 Estações
Conforme o Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Trafego, Capítulo VI:
601. Serviços para passageiros e outros usuários é uma importante função
da ferrovia. Todo esforço deve ser feito para fornecer o máximo de conforto
para o público viajante e para melhorar a qualidade o serviço prestado a eles. Tendo em vista a disponibilidade de recursos, a primeira prioridade deve ser fornecer serviços básicos, em todas as estações de acordo com
a natureza do tráfego tratado e do status da estação.
Serviços adicionais podem ser planejados para estações importantes e em
trens, tendo em vista os pedidos dos passageiros durante suas viagens. Para este efeito, na medida do possível, as mais recentes tecnologias devem
ser usadas. (grifo nosso).

As instalações básicas aos passageiros (artigo 603 do Código Ferroviário), ou
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seja, aqueles que devem ser fornecidos em todas as estações, constituem-se por:
a) sala de espera;
b) bancos;
c) iluminação apropriada;
d) bebedouros;
e) banheiros;
f) lugares apropriados para reservas;
g) plataforma ferroviária de comprimento adequado;
h) bilheteria.
As instalações adicionais, em estações importantes, devem ser oferecidas
baseado no volume de tráfego e de outras condições locais, são:
a) plataforma coberta;
b) criação de níveis de plataforma ferroviária para nível médio/nível alto;
c) refrigeradores de água, quando água encanada for disponível;
d) salas de descanso;
e) salas de espera especial;
f) banheiros;
g) escritório de investigação;
h) salas de repouso;
i) passarelas;
j) painéis indicativos para os trens; e
k) câmeras de vigilância.

Tecnologia e características físicas
O Manual de Operação, na seção Inspeções, classifica as inspeções conforme sua periodicidade de realização. As estações precisam cumprir requisitos mínimos de tecnologia e características físicas para serem aprovadas. As seguintes inspeções devem ser realizadas por oficiais de operação e segurança:
a) inspeção regular (semestral): cada estação deve ser inspecionada em detalhes, pelo menos uma vez a cada seis meses. Cobrindo os vários aspectos da segurança, operação e questões afins, incluindo questões de
pessoal. As inspeções são feitas por um oficial, ao qual será atribuído, pelo menos, duas dessas estações. Os oficiais em questão devem também

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1511

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

passar a noite na estação;
b) inspeções de segurança (mensal): são basicamente feitas para prevenção,
detectando os métodos de atalho e práticas inseguras recorrentes pelos
trens e pessoal de manutenção. As irregularidades verificadas devem ser
pessoalmente reportadas ao chefe de estação e medidas corretivas tomadas imediatamente. Em caso de qualquer irregularidade grave, os inspetores devem imediatamente informar por telefone além de um relatório escrito;
c) inspeção surpresa (mensal): essas inspeções devem ter um elemento surpresa. Oficiais e inspetores podem inspecionar uma estação ao passar por
ela ou durante um curto espaço de tempo à sua disposição, ou quando eles querem verificar algum aspecto na estação sem aviso prévio; e
d) inspeção noturna (quinzenal), deve ser realizada pelos oficiais e inspetores com frequência para verificar as condições de trabalho, bem como para detectar as irregularidades. Pode ser realizada entre 0h e 4 h. Casos de
funcionários dormindo em serviço, lâmpadas de sinalização e indicadores,
ausência não autorizada do dever e muitas outras irregularidades, práticas
inseguras e indesejáveis podem ser notadas.

Publicidade e comércio nas estações
O Manual de Operação traz regras sobre a exposição de anúncios públicos
nas estações. Anúncios sob a forma de placas, cartazes, vitrines, modelos, sinais
em neon, ou de qualquer outra forma não devem ser exibidos em qualquer lugar
dentro da estação sem a permissão por escrito do funcionário competente do setor
de publicidade. O Chefe de Estação deve manter um registro com informações completas de cada anúncio exibido na estação na forma prescrita.
A apresentação de bandas na plataforma da estação é proibida, exceto com a
autorização prévia.
Fotografias e filmagens também são proibidas nas estações e nas vias ferroviárias, exceto com a permissão dos oficiais autorizados pela administração ferroviária.
Também é proibido ocupar qualquer área da estação para rezar, fazer discursos religiosos, erguer estruturas religiosas, permanente ou temporária, ou adicionar

1512

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

ou alterar quaisquer estruturas religiosas existentes.

Condições de acesso e permanência nas estações
Sobre a ocupação das salas de espera nas estações, o Manual de Operação
cita:
1. Ocupação de salas de espera e galpões de espera:
(a) Exceto sob ordens especiais do Div. Gestor Ferroviário, os passageiros
não devem ser autorizados a utilizar as salas de espera como casas de repouso, mas os passageiros que chegam nas estações a noite podem ocupar as salas ou halls de espera entre trens ou até pela manhã. Nas estações de junção de passageiros podem utilizar as salas e corredores de espera enquanto aguardam por outros trens.
(b) Para garantir que o uso de boa-fé de salas de espera, elas devem ser
verificados por uma equipe de verificação de bilhete a cada oito horas.

4.8.6.3 Pessoal
A Lei das Ferrovias define servidor ferroviário como “qualquer pessoa empregada pelo Governo Central ou por uma administração ferroviária em conexão com o
serviço de uma ferrovia.”
O Manual de Operação detalha os deveres e funções dos funcionários operacionais que serão apresentados a seguir separados entre pessoal embarcado ou
pessoal no material rodante e pessoal nas instalações fixas.

4.8.6.3.1 Material rodante
Condução
O Manual de Operação, na parte Funcionamento de Trens, traz algumas regras gerais sobre os maquinistas:
a) nenhuma pessoa deve operar um trem a menos que tenha um certificado
válido de competência emitido por um funcionário autorizado;
b) nenhum maquinista, assistente de maquinista deve ser encarregado de
operar um trem até que tenha o conhecimento necessário da via e de estar
totalmente familiarizado com ela. Via de regra, o futuro maquinista do trecho deve acompanhar três viagens, incluindo uma durante a noite, antes
de ser colocado para trabalhar no trem/veículo de forma independente.
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Controle de passageiros nos carros
Sobre o pessoal responsável pela verificação dos bilhetes, o Código Ferroviário Indiano para o departamento de tráfego diz que, “o pessoal responsável por verificar os bilhetes devem ser escalados para o máximo de trens possíveis e deve tentar garantir que uma checagem completa é realizada em cada trem, a cada duas estações.”
Conforme o 923 do mesmo código “o examinador de bilhetes deve também
assegurar que pessoas não autorizadas ocupem acomodações reservadas para
passageiros genuínos, não causando inconveniência a eles.”
O 925 diz que eles
também devem ser instruídos a serem sempre vigilantes quanto a casos de
uso fraudulento de bilhetes. Todos os casos de fraude detectados devem
ser cuidadosamente avaliados de forma a evitar novos casos ou subsidiar
os procedimentos de fiscalização.

Conforme o 919, “o pessoal responsável por verificação de bilhetes deve estar devidamente identificado, usando crachás e uniforme. Funcionário à paisana devem levar consigo uma autorização e mostrá-la na abordagem.”
Além do funcionário responsável pela checagem dos bilhetes há também um
funcionário embarcado para as outras funções, no caso da Índia, chamado de chefe
do trem. O Manual de Operação detalha os deveres desse funcionário:
10. Deveres do chefe do trem
(i) Ele deve apresentar ao guarda ferroviário o seu comparecimento e a hora
de seu comparecimento deve ser anotado pela guarda ferroviária no Relatório. Os chefes do trem devem assinar essa entrada e o guarda ferroviário
deve assinar também.
(ii) Observar se os fechos das janelas e outros dispositivos de segurança
instalados nos compartimentos da Classe II reservados para senhoras estão
em perfeitas condições de funcionamento e ter as deficiências reparadas.
(iii) Observar se os carros para passageiros estão cuidadosamente limpos e
com água.
(iv) Velar pela segurança e conforto dos passageiros de todas as classes e,
mais particularmente, das mulheres e das crianças, atender prontamente as
queixas de passageiros sobre limpeza de vagões, abastecimento de água
em sanitários, luzes e ventiladores e outras queixas.
(v) Adquirir o hábito de caminhar ao longo de seu trem nas estações para
ver se os passageiros querem qualquer tipo de assistência ou informações e
manter um olhar atento para irregularidades de qualquer espécie, principalmente à noite.
(vi) Antes que um trem comece uma viagem noturna, certificar-se de que os
parafusos de segurança fornecidos por dentro de portas e janelas dos carros de primeira classe e de senhoras estão em funcionamento.
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(vii) Organizar as refeições dos passageiros quando solicitado.
(viii) Acordar passageiros da primeira classe que desembarcam à noite, se
solicitado;
(ix) Observar na medida do possível que não há nenhuma viagem irregular
ou não autorizada por trens em violação de quaisquer regras em vigor. Todas as violações de regras pelos passageiros devem ser reportadas ao chefe de estação em serviço.
(x) Observar se o carro, que deve ser destacado do destino do trem, não é
ocupado por passageiros que têm bilhetes para destino além da estação para a qual eles estão reservados. Ele deve providenciar para que, se os passageiros estão autorizados a andar nesses carros, os passageiros sejam avisados antes de iniciar que eles terão que desocupar os carros na chegada
na estação em que eles devem ser destacados.
(xi) O chefe do trem deve ver que os passageiros não estão entrando e saindo dos carros quando os trens estão prestes a começar movimento e que
ninguém está viajando no telhado.

4.8.6.3.2 Instalações fixas
Chefe de Estação
O Chefe da Estação é a autoridade máxima operacional dentro da estação.
Segundo o Manual de Operação, é responsabilidade do Chefe de Estação:
a) pela boa execução dos deveres pelos diferentes membros do pessoal na
sua estação;
b) assegurar que a estação está funcionando em estrita conformidade com
as atuais regras, procedimentos e instruções;
c) prestar um serviço rápido e cortês com a maior segurança de passageiros
e funcionários;
d) a manutenção geral da estação;
e) a manutenção de registro de acidentes e gráficos de acidentes e mantê-los
atualizados;
f) investigar todas as queixas públicas e enviar os extratos da denúncia com
a explicação do pessoal e suas próprias observações para Escritório Divisional;
g) atender prontamente todos os acidentes e ajudar nas medidas de assistência, garantindo rápida evacuação dos passageiros feridos. Ele deve
considerar todas as informações disponíveis e proteger as provas que
possam ser úteis na investigação;
h) entrar em contato com o controle em intervalos regulares para obter informações atualizadas e pedir a necessária assistência;
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i) assegurar que os equipamentos de combate a incêndio na estação, como
extintor de incêndio estejam em boas condições e prontos para uso;
j) assegurar que os equipamentos de segurança essenciais em sua estação
em bom estado, e, substituí-los no caso de qualquer deficiência;
k) conduzir inspeções surpresa, diurnas e noturnas, para verificar o estado
de alerta do pessoal e o funcionamento dos sinais, e os pontos e visibilidade dos sinais e da qualidade da estação; e
l) fazer o registro de sinalização ferroviária, diário da estação, livro de anotações de inspeção, livros de referência e outro registro de estação serão
devidamente mantidos e preservados por um período mínimo.
É também responsabilidade do Chefe de Estação não permitir que qualquer
funcionário assuma o comando independente de um posto relacionado a operação
ferroviária sem verificar, depois de exame oral detalhado, o conhecimento do funcionário interessado. Além disso, ele deve conferir se o funcionário:
a) possui o certificado de competência exigido; e
b) tenha compreendido as regras de funcionamento da estação e esteja
totalmente familiarizado com as funções que tem de desempenhar.

Vice Chefe de Estação
Além do Chefe de Estação, há o cargo de Vice Chefe, que possui as seguintes funções:
a) responsável pela manutenção geral e funcionamento adequado da estação;
b) manter as regulamentações e os registros de segurança. Ele deve orientar
o pessoal em relação a sistemas de normas e segurança;
c) lidar com as queixas públicas e aconselhar o pessoal comercial para o
comportamento cortês;
d) assegurar o momento adequado de posicionamento e remoção de trens,
também manter vigilância sobre as operações de manobras;
e) inspecionar cancelas, painéis, estação regularmente durante seu turno;
f) atender prontamente todos os incidentes e acidentes e ajudar nas medidas
de socorro durante o seu dever;
g) assegurar que todos os trens programados para parar na estação, come-
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cem a circular no tempo correto;
h) manter supervisão rigorosa em saneamento. Ele deve inspecionar as plataformas, salas e halls de espera e a pista e observar se são devidamente
limpos pela equipe de limpeza;
i) manter estreita vigilância sobre benefícios fornecidos aos passageiros na
estação e sua manutenção;
j) cuidar de qualquer outro trabalho que lhe foi atribuído pelo Chefe de Estação, ao longo do tempo; e
k) executar todos os deveres do Chefe da Estação na sua ausência.

Assistente de Chefe de Estação
O Assistente do Chefe de Estação é o responsável pela circulação dos trens
na estação. Ele opera os sinais, garante que tudo vai de acordo com as regras estabelecidas. Grandes estações podem ter mais de um assistente. Conforme o Manual
de Operação, é função do assistente:
a) lidar com o instrumento de sinalização e bloqueio;
b) não permitir que qualquer pessoa não autorizada manipule ou manuseie o
painel de controle de bloqueio e o telefone de bloqueio;
c) manter as chaves de controle de instrumentos de bloqueio;
d) participar do controle e notificar chegada e partida de trens prontamente;
e) cumprir as instruções dadas por superiores desde que não violem as regras e procedimentos de segurança;
f) em caso de acidente, ele deve informar prontamente o Chefe da Estação e
fornecer todas as informações disponíveis em relação a natureza, locais,
causa e assistência etc. em relação ao acidente;
g) comunicar as razões dos atrasos de partida de trens e atrasos de chegada
de trens ao controle;
h) manter-se totalmente familiarizado com as regras existentes; e
i) permanecer no trabalho até que tenha concluído as operações ferroviárias
para as quais ele deu/obteve linha liberada até a chegada desses trens.

Funcionário de Manobra
Segundo o Manual de Operação, o Funcionário de Manobra deve:
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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a) obedecer a todas as ordens legais do assistente em serviço ou oficial encarregado que esteja supervisionando as manobras durante o curso das
operações, incluindo o acoplamento ou desacoplamento de veículos. Fixando anilhas de borracha, fechando as portas dos carros, exibindo sinais
de mão etc;
b) exibir sinal de perigo para o funcionário que supervisiona a manobra caso
a travessia seja obstruída durante a operação de manobra;
c) pilotar o trem em caso de funcionamento anormal e quando solicitado pelo
chefe em serviço;
d) estar de uniforme limpo e arrumado quando em serviço;
e) ser responsável por checar que marcas incrustantes são limpas após a
conclusão da manobra;
f) sempre iniciar seu dever equipado com lâmpadas de sinalização de mão
durante a noite e bandeiras durante o dia; e
g) em caso de falha de via, ele auxiliará o chefe a liberar a linha.

Controlador do CCO
Conforme o Manual de Operação, o Controlador Chefe geral é o responsável
geral do CCO. Suas funções incluem:
(i) Uma análise do desempenho do dia anterior para confirmar que todas as
previsões feitas foram cumpridas integralmente. No caso de deficiências, as
razões devem ser identificadas para evitar a recorrência.
(ii) Preparar projeção atual indicando assistência necessária.
(iii) Esta geralmente referem-se a troca, carregamento e utilização da locomotiva.
(iv) Verificar os gráficos de controle e trazer ao conhecimento do Gestor das
Operações Divisionais Principais todos os gargalos evitáveis para os trens.
(v) Desempenho da pontualidade, com especial referência aos trens que
perderam a pontualidade .
(vi) Manutenção de estatísticas sobre a pontualidade dos trens de passageiros.
(vii) Análise de documentos de ações, monitoramento de obrigações de intercâmbios.
(viii) Controlar a armazenagem de materiais em estações e terminais.
(ix) Controlar o trabalho de pátios de manobras e terminais de carga.
(x) Manter contato com divisões vizinhas
(xi) Controlar a utilização de loco e seu recolhimento terminal.
(xii) Verificar horas de serviço de equipe de execução e a organização das
tripulações.

Abaixo do controlador chefe geral, o manual operacional apresenta funções
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de controladores chefes especializados, destacando-se:
a) controlador chefe de circulação, responsável por:
(i) Circulação de trens de mercadorias, preparando previsão de intercâmbio,
e acompanhamento do mesmo, a utilização de loco e operações de trens de
mercadorias e passageiros em geral.
(ii) Alocação de material vazio para estações de carregamento de acordo
com os regulamentos atualmente prioritários, juntamente com o Controlador
Chefe (material), mantendo constante contato com as divisões adjacentes
por meio de conferência regular para facilitar a fluidez do tráfego.
(iii) Lidar imediatamente com as detenções significativas ou gargalos de
transporte e outros assuntos incomuns.
(iv) Manter contato constante com o funcionamento dos principais terminais
e estações de manobras e tomar medidas oportunas para lidar com o congestionamento.
(v) Informar de acidentes graves a todos os interessados, e assumir a responsabilidade pelas seções afetadas.
(vi) Supervisionar transporte de cargas de grandes dimensões.
(vii) Manter contato com o controlador de potência.
(viii) Coordenar o trabalho de vários controladores de seção.
(ix) Manter a disciplina entre o pessoal de controle na ausência do Controlador chefe.
(x) Manter a coordenação e ligação com vários funcionários envolvidos na
circulação do trem.

b) controlador chefe de cargas, responsável somente por trens de carga;
c) controlador chefe de pontualidade, responsável por:
(i) Garantir a pontualidade dos trens de passageiros no sistema;
(ii) Assegurar a pontualidade na saída de todos os trens de passageiros;
(iii) Manter relatórios de pontualidade dos trens;
(iv) Garantir que os trens atrasados recuperem o tempo; [...]

d) controlador de seção
(i) Apresentar-se no tempo prescrito e determinar a posição da seção de
seu substituto.
(ii) Gravar a circulação de trens no gráfico controle, incluindo razões de cruzamento, conexões e manobras
(iii) Criação de disposições para o fornecimento e liberação de estoque como ordenado pelo Controlador Chefe.
(iv) Assessorar estações antes do trabalho a ser feito em trens em movimento.
(v) Informar galpões e estações sobre o atraso de trens para evitar a convocação da tripulação e guardas mais cedo do que o necessário ou para colocar de volta os trens sempre que aconselhável.
(vi) Informar as estações principais e o controlador de seção em questão
sobre a atual circulação de trens na seção e suas chegadas antecipadas a
tempo.
(vii) Manter um contato próximo com a engenharia e operação de trens de
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modo a dar o máximo de tempo possível com menos detenção para outro
tráfego.
(viii) Gerenciamento de incidentes para incluir o ajuste da circulação dos
trens, tendo em vista o impacto provável do incidente, informando todos os
interessados.
(ix) Controlar os veículos danificados destacados nos postos do lado da estrada e organizar reparos ou transbordo de seu conteúdo e a devida atenção por parte da equipe examinadora do trem.
(x) Organizar os trens de socorro em caso de acidente.
(xi) Eliminar todas as retenções possíveis, de trens e material.
(xii) Controlar o trabalho de pátios de manobras e terminais principais.
(xiii) Fazer arranjos em tempo hábil para rodízio dos Guardas/pilotos loco
cujas horas de serviço são susceptíveis de serem excedidas.

e) controlador de Potência e tração
(i) Planejar e orientar os movimentos da locomotiva, de modo a assegurar a
utilização eficiente.
(ii) Coordenar com os pátios e Controladores Chefe de Circulação para o
envio de locomotivas atrasadas e a obtenção de quando elas saem do galpão.
(iii) Fazer arranjos oportunos para o rodízio da tripulação cujas horas de trabalho são susceptíveis de serem excedidas.
(iv) Tomar medidas oportunas para equilibrar tripulação, de modo a evitar o
cancelamento ou atraso de trens por causa de falta de tripulação.
(v) Organizando rodízio em caso de acidentes.
(vi) Manter gráficos que indicam a posição/utilização da locomotiva.
(vii) Prestação de aconselhamento e assistência ao pessoal da locomotiva
sobre a solução de problemas.
(viii) Realizar quaisquer outras funções atribuídas a ele pelo Controlador
Chefe.
(ix) Monitorar posição do material diariamente em relação ao óleo diesel em
e controlar o movimento dos vagões-cisterna de diesel.

4.8.6.4 Serviços de apoio à operação
4.8.6.4.1 Circulação de trens
A circulação dos trens é regulado pelo que é conhecido como programação
de tráfego preferencial, previsto no 71 da Lei Ferroviária de 1989 e tem o objetivo de
garantir transporte preferencial a alguns tipos de trens.
71. Poder de delegar direção no que se refere ao transporte de certos bens.
(1) O Governo Central pode, caso julgue necessário, em favor do interesse
público que tal seja feito, por ordem geral ou especial, delegar à qualquer
administração ferroviária:
(a) preferência para, o transporte de tais bens ou classes de bens expedidos pelo ou para o Governo Central ou o governo de qualquer Estado ou de
quaisquer outros bens ou classes de bens;
(b) o transporte de quaisquer bens ou classes de bens por tal rota ou rotas e
por tais valores;
(c) restrição ou recusa de tais bens ou classes dos mesmos em ou para tal
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estação para transporte, como especificado no pedido.

O Manual de Operação, na parte Organização e Controle, diz que “o tráfego é
classificado em categorias. Trens nas categorias inferiores não podem ter preferência sobre as nas categorias mais elevadas.” A programação de tráfego preferencial é
decidida pela Diretoria de Tráfego do Conselho Ferroviário.
A prioridade de trens segue a seguinte ordem:
1) trem de assistência e equipamentos médicos indo ao local do acidente;
2) trem especial para o presidente e autoridades;
3) trem suburbano em horário de pico;
4) trens de alta velocidade;
5) trem militar;
6) 9. trens de passageiros;
7) trens mistos;
8) especial de carga militar;
9) trem expresso ou especial de carga;
10) trem de carga;
11) trem de assistência e equipamentos médicos voltando do acidente.
A ordem anterior pode não ser seguida, desde que o controle tenha um argumento para isso. Trens com defeitos, por exemplo, devem dar preferência a outro tipo de trem não importando a que categoria este pertence.

Integração
As Regras e Regulamentos das Ferrovias Indianas da Indian Railways, trazem uma seção sobre as normas de escalas, ou integração em viagem, são elas:
a) é permitido escalas em estações dentro do trajeto apenas nos casos de bilhetes de viagem única em distâncias acima de 500 km;
b) para bilhetes referentes a viagens de até 1.000 km será permitida apenas
uma escala;
c) para bilhetes referentes a viagens acima de 1.000 km, serão permitidas no
máximo duas escalas; e
d) o período de escala permitido em uma estação será de no máximo 2 dias,
excluindo-se o dia da chegada e o dia da partida do trem.
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Atrasos e suspensão da linha/horário
A Lei das Ferrovias trata, no 24, sobre a suspensão temporária de tráfego no
caso de acidentes. Segundo esse artigo, o servidor da ferrovia encarregado dos serviços no acidente deve apresentar por escrito que a abertura da via está autorizada
e não apresenta perigo, devendo esse aviso ser enviado imediatamente ao Comissário. Conforme o 26, a ferrovia não poderá ser reaberta para o transporte público de
passageiros até que ela tenha sido inspecionada pelo Comissário.

4.8.6.4.2 Bilhetagem
Conforme 60, da Lei das Ferrovias, fica a cargo do Governo Central criar regras para a operação de bilhetagem.
60. Poder de criar regras no que diz respeito aos assuntos deste Capítulo:
(1) O Governo Central pode, por notificação, criar regras para executar os
propósitos deste Capítulo.
(2) Em detalhes, e sem prejuízo para a totalidade dos poderes acima mencionados, tais regras podem prover por todos ou qualquer um dos assuntos
que seguem, a saber:
(a) a conveniência e acomodação (incluindo a reserva de lugares ou assentos em trens) a passageiros;
(b) a quantidade de restituição pelo cancelamento de um bilhete;
(c) as circunstâncias sob quais mudanças no nome de passageiros, tendo
reservado lugares ou assentos, podem ser permitidas;
(d) o transporte de bagagem e as condições em que tal bagagem pode ser
guardada nos guarda-volumes nas estações;
(e) doenças que são infecciosas e contagiosas;
(f) as condições a qual a administração ferroviária pode transportar passageiros sofrendo de doenças infecciosas ou contagiosas e a maneira que tais
transportes usados devem ser desinfetados;
(g) em geral, para regular a viagem em, e o uso, serviços e gerenciamento
das ferrovias.

Sobre o fornecimento de bilhetes, o dispositivo 50 da Lei das Ferrovias apresenta:
(1) Qualquer pessoa que deseje viajar em uma ferrovia deve, diante pagamento da tarifa, receber um bilhete do servidor ferroviário ou um agente autorizado em seu nome e tal bilhete deve conter os seguintes detalhes:
(i) a data de emissão;
(ii) a classe do transporte;
(iii) o local de e o local para que foi emitido; e
(iv) o valor da tarifa.
(2) Toda administração ferroviária deve mostrar os horários que os guichês
de reserva em uma estação devem ser mantidos abertos para a emissão de
bilhetes aos passageiros.
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Todo passageiro deve, a pedido de qualquer servidor ferroviário autorizado,
apresentar o seu bilhete de passagem para verificação durante a viagem ou no final
desta (54). Um bilhete emitido no nome de uma pessoa deve ser usado por essa
pessoa, a menos que um servidor ferroviário autorizado permita a troca (53). Nenhuma pessoa deve entrar ou permanecer em uma viagem sem um bilhete ou autorização válida (55).
O Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, apresenta no
capitulo 9, medidas para evitar o transporte de pessoas que não adquiriram bilhete.
901. Esforços vigorosos devem ser dirigidos para evitar o transporte de pessoas que não adquiriram bilhete.
Checando os bilhetes
902. Os bilhetes dos passageiros devem ser checados:
(i) quando eles estão entrando na plataforma para embarcar;
(ii) A bordo a medida do possível, pelos funcionários responsáveis por checar os bilhetes; e
(iii) na chegada, onde os bilhetes devem ser recolhidos.
Estações de checagem de bilhetes
907. As ferrovias devem nomear “estações de checagem de bilhetes”, onde
além das checagens normais e do recolhimento de bilhetes durante embarque e desembarque, os bilhete também serão checados por cobradores.
908. Nas “estações de checagem de bilhetes” um quadro de funcionários
adequado deve ser fornecido para garantir que, além das checagens normais e do recolhimento de bilhetes durante embarque e desembarque, bilhetes de passageiros que circulam pelas estações sejam checados.

Cancelamento de serviço e reembolsos
Segundo a Lei das Ferrovias, 52, “se um bilhete é devolvido por cancelamento de um serviço, a administração ferroviária deve reembolsar tal quantia.”
O bilhete deve ser emitido sujeito à condição de disponibilidade de acomodação na classe de transporte e no trem cujo bilhete foi emitido (51). Se não houver
acomodação disponível na classe, o passageiro terá o direito a restituição da diferença paga entre as duas tarifas.

Tabela de preços
Conforme o dispositivo 49 da Lei das Ferrovias:
49. Exibição de horários certos e tabelas de tarifas nas estações.
(1) Toda administração ferroviária deve colar em um local visível e acessível
em cada estação em híndi e inglês e também na língua regional comumente
usada na área onde a estação esteja situada:
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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(i) uma tabela de horários de chegada e saída dos trens que transportam
passageiros e param nessa estação, e
(ii) lista de tarifas de tal estação até outras estações como considere necessário.
(2) Em cada estação onde os bilhetes são emitidos aos passageiros, uma
cópia da tabela de horários ativos deve ser mantida no escritório do chefe
da estação.

4.8.6.4.3 Passageiros a bordo
Alimentação
O Código Ferroviário Indiano, diz no 702, “que restaurantes, salas de repouso, quiosques de venda, dispensas e carros restaurante, entre outros, devem ser
operados pelo própria empresa ferroviária ou por terceiros (licenciados).”
Todos os licenciados para gerir os serviços alimentares devem ser submetidos a exames por médicos antes de serem licenciados, e pelo menos duas vezes ao
ano após, para garantir que eles estão livres de doenças infectocontagiosas (723).
Inspeções frequentes devem ser realizadas para assegurar que o serviço fornecido é de alta qualidade, que os artigos para venda são saudáveis e de boa qualidade, e que padrões adequados são mantidos em relação à higienização e limpeza.
(726).

Artigos para vendas
Segundo o Código Ferroviário Indiano:
a) ninguém deve expor artigos para venda, seja o que for, em trens ou em
qualquer parte da ferrovia, exceto sob acordo com os termos e condições
de licença dada pela a administração ferroviária (701);
b) os preços fixados pela administração ferroviária para os vários artigos
vendidos em estabelecimentos da ferrovia não devem ser excessivamente
mais altos. Nos preços fixos, a autoridade local mais próxima, ex. conselho
municipal ou de distrito, pode ser consultado e a revisão deve ser aceita
quando houver uma variação considerável nos preços das mercadorias
mais vendidas (712);
c) os preços devem ser exibidos em todas as salas de repouso, restaurantes,
barracas e em cada bandeja do carrinho de vendedores (722).
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4.8.6.4.4 Transporte de bagagens e pequenas cargas
Bagagem
A Lei das Ferrovias possui um capitulo próprio destinado ao transporte de
bens, incluindo aqui as pequenas cargas. O Capitulo IX, diz em seus diversos artigos:
a) uma administração ferroviária pode impor condições no que diz respeito ao
recebimento, encaminhamento, transporte ou entrega de quaisquer bens.
Mantendo uma cópia das condições de transporte (62);
b) todos que confiaram qualquer bem a uma administração ferroviária para
transporte devem escrever uma nota incluindo o remetente e o destinatário
(64);
c) a administração ferroviária deve emitir um recibo que contenha o peso e
número de pacotes transportados (65);
d) o dono do bem transportado pela ferrovia deve entregar à administração
ferroviária uma declaração por escrito assinada. Esta deve conter a descrição dos bens possibilitando o servidor ferroviário determinar a taxa de
tal transporte. A administração ferroviária também pode pedir ao dono a
abrir o conteúdo para conferência. (66);
e) nenhuma pessoa poderá levar consigo bens perigosos ou ofensivos.
Qualquer servidor ferroviário pode recusar o transporte de qualquer bem
identificado como ofensivo ou perigoso, ou pará-los, caso já estejam em
trânsito, e removê-los do transporte, qual seja o caso, se o servidor acreditar ter razão de que as disposições dessa seção para o transporte dos
bens não forem cumpridas (67).
O Manual de Operação também traz algumas regras sobre o transporte de
pequenas carga. A administração ferroviária deve garantir que pacotes, bagagens,
mercadorias e carrinhos não devem ser colocados sobre plataformas de passageiros
dentro de 3 metros da borda da plataforma. Quando as encomendas ou bagagem
são carregadas na plataforma, os carrinhos devem ser mantidos fora desta distância
a um ponto oposto de onde provavelmente o trem pare. Pacotes descarregados de
um trem devem ser removidos o mais rápido possível para o local habitual de empilhamento, de preferência devem ser levados em salas de bagagem e de encomendas ou galpão de mercadorias. Sob nenhuma circunstância, tambores e barris deANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1525

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

vem ficar na plataforma em uma posição possam rolar para os trilhos.

Transporte de animais
Segundo a Lei das Ferrovias:
a) A administração ferroviária não terá responsabilidade sobre nenhuma perda ou ferimentos a nenhum animal, se estes forem causados pelo nervosismo do animal (101);
b) A administração ferroviária não está obrigada a transportar qualquer animal sofrendo de doença infecciosa ou contagiosa (68).

4.8.7 Dimensão ambiental
O estudo tem como foco o exame da legislação ambiental da Índia, aplicável
ao transporte ferroviário e à análise das normas específicas de regulação do setor
de transporte ferroviário de passageiros, no que diz respeito à dimensão ambiental.
Diante disso, este item tem como objetivo descrever os normativos vigentes de proteção ambiental existentes na Índia, considerados relevantes.
Antes da análise dos grupos de interesse para a dimensão ambiental do país
em questão, é importante ater-se às observações que seguem.
A Constituição da Índia, em seu prefácio, demonstra características do sistema normativo constitucional do país. No artigo 48A, afirma que é dever do estado
proteger e melhorar o meio ambiente e salvaguardar as florestas e a vida selvagem.
Ela impõe, no artigo 51A(g), o dever fundamental de todos os cidadãos de proteger
e melhorar o ambiente natural incluindo florestas, lagos, rios e vida selvagem, e ter
compaixão por outras criaturas vivas. As previsões constitucionais são apoiadas por
leis, atos, regras e notificações.
De acordo com a seção 2a do Ato de Proteção Ambiental nº 29/1986, meio
ambiente inclui: a) água, ar e terra; b) a inter-relação que existe entre: i) água, ar,
terra e; ii) seres humanos, outras criaturas vivas, plantas, micro-organismos e propriedade.
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4.8.7.1 Licenciamento ambiental
Nenhuma das leis analisadas trata direta e especificamente sobre o licenciamento ambiental referente ao transporte ferroviário de passageiros. Mesmo assim,
destacam-se alguns dispositivos relevantes.
A Lei das Ferrovias, Lei nº 24/1989, dispõe que as administrações ferroviárias
têm poderes para executar todos os trabalhos necessários para construir ou manter
uma ferrovia, entre eles: fazer ou construir em ou sobre, através de, sob ou sobre
qualquer terreno, quaisquer ruas, colinas, vales, estradas, ferrovias, trilhos, ou
quaisquer rios, canais, riachos, córrego ou outras águas, ou qualquer dreno, tubulações de água, tubulações de gás, tubulações de óleo, esgotos, linhas de fornecimento de energia elétrica, ou linhas de telecomunicações, planos inclinados temporários ou permanentes, pontes, túneis, bueiros, aterro, aquedutos, pontes, estradas,
estradas de ferro, caminhos, passagens, condutos, drenos, píeres, estacas e cercas,
poços de admissão, poços tubulares, barragens, formações de rios e serviços de
proteção como julgar necessário (art. 11(a); alterar a posição das tubulações, linhas
de alimentação elétrica, dreno ou esgoto, etc. (art. 12).
O licenciamento ambiental é tratado pela Notificação sobre Modo, Condições
e Taxas para Concessão e Renovação de Licença para Sistema de Gestão Ambiental (Certificação) (alteração, de 4 de novembro de 1997, do Departamento de Padrões Indianos), que dispõe sobre o pedido, procedimento de avaliação, período de
duração, renovação, obrigações, usos inadequados, e recursos referentes à licença
ambiental.144
A parte 3.A(a-b), trata acerca da aplicação da licença ambiental, dispondo que
toda aplicação para certificação deve ser acompanhada por um Manual de Gestão
Ambiental, preparado pela companhia que requer o licenciamento.
No procedimento de auditoria, conforme artigo 3.B(c), a companhia deverá
apresentar documentos que comprovem que o sistema de gestão ambiental está de
acordo com os padrões Indianos para tal gestão. Porém, em nenhum momento, a lei
menciona o licenciamento específico para o transporte ferroviário.

144

Atos, Normas e Notificações Acerca da Poluição, do Ministério do Meio Ambiente e Florestas da
Índia, de março de 2010, p. 1014-1024.
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4.8.7.2 Resíduos sólidos
A Constituição menciona no artigo 243W, que faz parte dos poderes, autoridade e responsabilidades dos municípios a saúde pública, a conservação sanitária e
o gerenciamento dos resíduos sólidos.
Tanto a Notificação do Parque Nacional de Sultanpur, Haryana como Zona
Eco-sensível (art. 4(h)) como a Notificação da Zona Eco-sensível de Mount Abu (art.
15) dispõem que o material biodegradável deve ser reciclado de preferência por
meio da compostagem ou da vermicultura, e o material inorgânico deve ser disposto
de forma ambientalmente adequada em local exterior à Zona Eco-sensível. Não é
permitida a queima ou incineração dos resíduos. Ambas notificações são tratadas no
documento Atos, Normas e Notificações Acerca da Poluição, do Ministério do Meio
Ambiente e Florestas da Índia, de março de 2010.
Estas duas notificações tratam, então, que nas áreas protegidas os resíduos
não devem ser depositados, mas, sim, fora de seu perímetro. Apesar de não especificar a atividade em questão, entende-se que é aplicável ao transporte ferroviário de
passageiros.
As Regras para Resíduos Perigosos (gestão, gerenciamento e movimentos
transfronteiriços), de 2008, definem o que são resíduos perigosos (capítulo I, art. 3) e
dispõem que quem detém o resíduo perigosos é responsável pelo seu gerenciamento seguro e ambientalmente adequado, devendo enviá-lo ou vendê-lo para reciclagem, reprocessamento ou reutilização (capítulo II, art. 4(1-2)). Todos que lidam com
resíduos perigosos em algum momento de seu ciclo de vida necessitam obter autorização para tanto, que deve ser emitida pelo Departamento do Estado de Controle de
Poluição (capítulo II, art. 5(1)).
O armazenamento dos resíduos perigosos pode ser feito por no máximo 19
dias, e registrar todas as informações referentes a ele, tais como comercialização,
transferência, quantidade de resíduos, encaminhamento e destinação (capítulo II,
art. 7(1)). O transporte dos resíduos perigosos deve estar de acordo com essas regras e também com o Ato de Veículos com Motor, de 1988.
As Regras dos Resíduos Sólidos Municipais (Gestão e Gerenciamento), de
2000, aplicável a todos municípios indianos, regulamenta a gestão dos resíduos de
forma genérica, sem mencionar a geração de resíduos sólidos na atividade de transporte.
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Assim, percebe-se que o transporte ferroviário de passageiros não é mencionado especificamente, porém os normativos supramencionados são aplicáveis à atividade.

4.8.7.3 Emissões atmosféricas
Não foi encontrada qualquer referência às emissões atmosféricas do transporte ferroviário nas leis analisadas. Contudo, vale mencionar que o Ato de Prevenção
e Controle da Poluição do Ar, de 1981, define como poluente do ar qualquer sólido,
líquido ou substância gasosa, inclusive barulho, presente na atmosfera em uma concentração que possa ser prejudicial a seres humanos, outros seres vivos, plantas,
propriedade ou meio ambiente (art. 2(a)).
Dessa forma, conclui-se que a definição de poluente do ar pode ser levada
em consideração para detectar possíveis poluidores na atividade em estudo.

4.8.7.4 Questões sanitárias
A Constituição de 1949 menciona no artigo 243W que a conservação sanitária
faz parte dos poderes, autoridade e responsabilidades dos Municípios. Já a competência legislativa para tratar de saúde pública e sanidade cabe ao Parlamento e às
Legislaturas dos Estados (art. 246, lista II, 6, sétimo programa).
O Manual de Operação para as Ferrovias Indianas, artigo I, xviii, coloca como
responsabilidades do Supervisor Geral da Estação e do Gerente da Estação, nas estações de maior porte, conduzir o Inspetor da Saúde para inspeções diárias do aspecto sanitário, realizadas nas salas de espera, nos banheiros, lavatórios, carros de
refeições, plataformas, vias ferroviárias e outros locais da estação. O Gerente da Estação deverá apontar as deficiências encontradas e assegurar que os acertos nesse
sentido sejam adequados e efetivos, além de assegurar que os locais sejam limpos
de maneira apropriada pela equipe de trabalho. Deve verificar, também, a disponibilidade de água potável para passageiros e empregados.
Sobre a proibição do ato de fumar nos compartimentos do trem, de acordo
com artigo 364, seção 167(1-3), nenhuma pessoa poderá fumar se for objetada por
outro passageiro presente no mesmo compartimento. Além disso, a administração
da ferrovia pode proibir o ato de fumar em qualquer trem ou parte do trem. Quem
violar essas normas poderá ser punido com multa.
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Acerca do transporte de pessoas que contenham doença infecciosa e contagiosa, o artigo 332 do Manual Comercial das Ferrovias Indianas, coloca que elas devem ser impedidas de viajar no trem se sofrerem das seguintes doenças: meningite
cefalorraquidiana; varicela; cólera; difteria; lepra; sarampo; caxumba; AIDS; febre
escarlatina; tifo; febre tifóide; e coqueluche.
Quando um passageiro com doença contagiosa ou infecciosa é detectado durante a viagem, para prevenir que a doença se espalhe, o passageiro, juntamente
com seus parentes ou amigos, se for o caso, devem ser isolados no compartimento
do carro em que estão viajando, até a estação mais próxima onde houver médico.
Se tiver espaço no trem, todos os outros passageiros, que estavam no mesmo compartimento, devem ser removidos para outro compartimento, que deve ser esvaziado
pelos passageiros que originalmente ocuparam, os quais, por sua vez, serão acomodados em outro local.
A Guarda do trem deverá enviar intimação rapidamente para o Diretor de Medicina da estação mais próxima para que o passageiro possa receber ajuda médica
imediatamente quando chegar ao local. Um relatório também deverá ser enviado para as autoridades policiais e para o Superintendente Comercial Divisional (art. 333).
Conforme artigo 348 do Manual, é possível que a pessoa portadora da doença adquira autorização para ser transportada. Dada a autorização, o servente da ferrovia deve arranjar, para a pessoa portadora de doença, uma acomodação separada
dos demais, podendo ser prescritas, além desta, outras condições necessárias (art.
348, seção 56). Para tanto, tal passageiro deverá pagar o valor usual para reserva
de todo compartimento (art. 332, (4)).
Caso uma pessoa portadora de doença infecciosa e contagiosa entre ou permaneça no carro de passageiros, ou viaje sem a permissão mencionada, ela e quem
a acompanhar serão punidos com a perda de seus passes ou bilhetes e com a remoção da ferrovia por qualquer rodovia servente (art. 348).
Os locais do trem em que a pessoa portadora de doença infecciosa ou contagiosa estiveram devem ser desinfetados de acordo com instruções especiais imediatamente após chegar em seu destino. Não deve ser permitida a entrada de qualquer
passageiro até o término da desinfecção (art. 334).
Se um passageiro ficar doente e estiver desatendido, toda assistência possível deve ser dada pela Guarda da Estação. Em casos extremos, a assistência da polícia deve ser obtida para levar a pessoa ao hospital (art. 335).
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4.8.7.5 Ruídos e vibrações
Nas normas indianas os ruídos são relacionados à qualidade do ar, sendo
que, ruídos em excesso são considerados um agente poluente do ar, conforme o Ato
de Prevenção e Controle da Poluição do Ar, de 1981.
As Normas de Poluição Sonora (Regulação e Controle), de 2000, dispõem
que o aumento do nível de barulho nos locais públicos, advindo de várias fontes,
como buzinas veiculares e outros aparelhos mecânicos, tem efeitos deletérios na
saúde humana e no bem estar psicológico das pessoas, sendo considerado necessário regular e controlar a produção de barulhos e as fontes geradoras com o objetivo de manter a qualidade do ar em relação aos ruídos.
A norma prevê os padrões de qualidade do ar referente aos ruídos, diferenciando conforme a área (industrial, comercial, industrial ou zona de silêncio) e conforme os períodos do dia e da noite.
A norma também dispõe, no artigo 4, que os níveis de ruídos em qualquer área não devem exceder os padrões de qualidade do ar, referente aos ruídos, presentes na lei.

4.8.7.6 Acidentes ambientais
No Manual de operação para as ferrovias indianas, de 1939, acidente é conceituado como evento incomum com potencial de causar perda de vida ou dano ou
lesão à propriedade. O Time de Gerenciamento de Desastre é formado por oficiais
da ferrovia, sendo acionados os que puderem alcançar o local primeiro em caso de
acidente, para que assumam o gerenciamento da área (art. 3). Porém, em momento
algum, a lei cita a ocorrência de acidentes ambientais.
A Lei das Ferrovias, nº 24/1989, capítulo XII, trata da ocorrência de acidentes
ferroviários, sem, entretanto, fazer menção a qualquer aspecto ambiental, sendo de
maior relevância para a dimensão da segurança.
As Regras para Acidentes Químicos (Plano de emergência, preparação e
resposta), de 1996, trata sobre acidentes químicos, não sendo específico para
transporte ferroviário de passageiros.

4.8.7.7 Produtos perigosos
A Lei nº 24/1989 ao tratar sobre o transporte de bens perigosos ou ofensivos
dispõe que:
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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67.1. Transporte de bens perigosos ou ofensivos. - (1) Nenhuma pessoa levará consigo em uma ferrovia, nem requererá à administração ferroviária o
transporte de bens perigosos ou ofensivos, como prescrito, exceto de acordo com as provisões desta seção. (2) Ninguém levará consigo em ferrovia
os bens citados na subseção (1) a não ser que noticie por escrito da natureza perigosa ou ofensiva ao servidor ferroviário delegado para tal. (3) Ninguém deverá confiar os bens citados na subseção (1) ao servidor ferroviário
delegado para tal, a não ser que distintamente marque, no lado de fora do
pacote que contém tais bens, sua natureza perigosa ou ofensiva, e noticie
por escrito ao mesmo servidor da natureza perigosa ou ofensiva da carga.
(4) Se qualquer servidor ferroviário tenha motivos para acreditar que os
bens contidos em um pacote sejam perigosos ou ofensivos, e o mesmo perceber que a requisição como colocada na subseção (2) ou subseção (3),
qual seja o caso, a respeito de tais bens não existir ele pode fazer com que
o pacote seja aberto com o propósito de verificar o conteúdo do mesmo. (5)
Não obstante qualquer coisa contida nessa seção, qualquer servidor ferroviário pode recusar o transporte de qualquer bem identificado como ofensivo
ou perigoso, ou pará-los, caso já estejam em trânsito, e removê-los do
transporte, se for o caso, se o servidor acreditar ter razão de que as disposições dessa seção para o transporte dos bens não foram cumpridas. (6) Nada nesta seção será ser interpretado para derrogar das disposições da Lei
Indiana de Explosivos de 1884 (Abril de 1984), ou qualquer regra ou ordem
expedida sob esta Lei, e nada nas subseções (4) e (5) deverá ser interpretado na aplicação de quaisquer bens confiados para o transporte por pedido
ou ordem do Governo, ou quaisquer bens em posse de conscrito do exército, marinha ou força aérea, ou quaisquer outros oficiais das forças armadas
da União, ou oficial de polícia ou um membro do Exército Territorial ou do
Corpo. (tradução nossa).

Já o Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de 1939,
dispõe que para transporte de mercadorias perigosas são cobrados montantes estipulados por tarifas públicas, artigo 1504.
Conforme artigo 361 (seção 164), do Manual Comercial das Ferrovias Indianas, de 1967, revisada em 1972 e 1992, a pessoa que levar ilegalmente bens perigosos na ferrovia poderá ser punida com prisão de até três anos, ou com multa, podendo ser acumuladas ambas penalidades, além de ser responsável por qualquer
perda ou dano que poderá ser causado pela presença de tais bens.
O Manual de operação para as ferrovias indianas, de 2008, ao tratar das cargas perigosas, conecta a dimensão ambiental com a dimensão de segurança, pois o
Dispositivo Anticolisão (ACD) oferece cobertura adicional de segurança nas operações ferroviárias para evitar colisões de comboios com cargas perigosas, causadas
devido a erros ou limitações humanas e falhas nos equipamentos. Sendo o sistema
de não sinalização interligado, ele não substitui qualquer sistema de sinalização existente e de bloqueio e não altera os procedimentos de operação ferroviária em voga.
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4.8.8 Dimensão de segurança
Genericamente, as leis indianas que tratam sobre segurança estão mais voltadas para o combate ao crime organizado nas áreas ferroviárias. Dos normativos
analisados, o principal é a Lei nº 24, de 3 de junho de 1989, conhecida como Lei das
Ferrovias, que recebeu emendas em 2004. Existe um projeto de lei de 2014 para
uma nova alteração, mas este ainda não foi promulgado.
O Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de 1961, revisto em 1993, trata de vários temas relacionados com a Lei nº 24/1989, incluindo
aspectos da Lei da Força de Proteção Ferroviária e de outros dispositivos sem interesse para o transporte de passageiros.
O reforço da segurança ferroviária, ou mais especificamente segurança policial com força armada nacional, é abordado na Lei da Força de Proteção Ferroviária,
de 1957, alterada em 1985. Tal Lei discorre sobre a organização, composição, objetivos, deveres e poderes da força policial para a proteção das ferrovias indianas.
Ressalte-se que as leis federais referentes a metrôs – Lei dos Metrôs (operação e manutenção), nº 60, de 17 dezembro de 2002, e Emenda da Lei dos Metrôs
de Délhi, nº 34, de 2009 – foram analisadas somente no relatório sobre a Região
Metropolitana de Délhi, por ser aplicável somente para esse tipo de transporte ferroviário.

4.8.8.1 Certificação e autorização de segurança
Embora os termos certificação e autorização ocorram nos documentos legais
indianos, eles aparecem de forma genérica, somente como gênero, sem determinação de espécie ou de suas particularidades.

4.8.8.2 Autoridade responsável pela segurança
A segurança ferroviária, de acordo com o capítulo III da Lei nº 24/1989, é gerida pelos comissários de segurança ferroviária. O Governo Central pode nomear
uma pessoa como comissário chefe, e outras, se necessário, para serem comissários de segurança (seção 5). São deveres do comissário: inspecionar uma ferrovia
com vistas a determinar a sua aptidão para ser aberta ao tráfego de passageiros; fazer inspeções periódicas; fazer inquéritos, conforme essa Lei, sobre a causa de
qualquer acidente ferroviário; e cumprir outras funções que lhe sejam atribuídas por
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ou sob essa Lei (seção 6(a-c)).
Sob o controle do Governo Central, o comissário pode executar quaisquer objetivos dessa Lei, quais sejam, entrar e inspecionar qualquer ferrovia ou material ferroviário, requerer audiência com qualquer servidor, perante ele, e exigir respostas ou
qualquer retorno para tais inquéritos, bem como requerer a apresentação de qualquer livro, documento ou objeto pertencente ou em posse ou sob controle de qualquer administração ferroviária (seção 7(a-c)).
O comissário chefe de segurança ferroviária deve elaborar ao final do ano fiscal um relatório com o relato completo dos comissários durante o ano fiscal anterior.
Deve enviar cópias desse relatório ao Governo Central, e este, publicá-lo depois de
sua recepção pela Casa do Parlamento (seção 10).

4.8.8.3 Segurança de trabalho
O capítulo XIV da Lei nº 24/1989 traz informações sobre a regulação das horas de trabalho e do período de descanso de funcionários ferroviários. De acordo
com esse capítulo, o emprego de um funcionário ferroviário é dito "contínuo", exceto
quando for “excluído” ou tenha sido declarado essencialmente intermitente ou intensivo (seção 130(a-b)).
O emprego de funcionário ferroviário é denominado "excluído" se este pertencer a uma das seguintes categorias (seção 130(c):
a) empregados com função gerencial ou confidencial;
b) guardas armados ou outros membros sujeitos à disciplina similar àquela
das forças armadas policiais;
c) agentes de escolas ferroviárias transmitindo treinamento técnico ou educação acadêmica;
d) agentes a serem especificados como supervisores; e
e) outras categorias a serem prescritas.
O emprego é dito "intensivo" quando assim tenha sido declarado pela autoridade competente por ser de natureza exaustiva, de concentração contínua ou trabalho manual pesado com pouco ou nenhum período de relaxamento (seção 130(d)).
Já o emprego é dito "essencialmente intermitente" quando assim for declarado pela
autoridade competente pelo fato das horas diárias de trabalho nos trens normalmente incluírem períodos de inatividade, agregando cinquenta por cento ou mais (incluindo pelo menos um período não inferior a uma hora ou duas de tais períodos de
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não menos de meia hora cada) em um turno de 12 horas de trabalho (em média
mais de 72 horas consecutivas), durante o qual o funcionário pode estar em serviço,
mas não é chamado para realizar qualquer atividade.
Um funcionário cujas funções sejam intermitentes não estará à disposição por
mais de 75 horas por semana; um funcionário cujo emprego é essencialmente contínuo não trabalhará por mais de 52 horas por semana, com média de período de 14
dias em duas semanas; e um funcionário cujo emprego é intensivo não será empregado por mais de 45 horas semanais com média de período de 14 dias em duas
semanas.
Derrogações temporárias podem ser feitas se necessárias para evitar interferências graves no funcionamento ordinário da ferrovia ou em caso de acidente, real
ou potencial, ou quando um serviço urgente é requisitado para o material rodante, ou
para qualquer emergência que não possa ter sido prevista ou prevenida, ou em outros casos excepcionais de serviço (seção 132 (1-3)).
A garantia de descanso periódico é prevista na seção 133(1-3) da citada Lei,
nos termos seguintes:
a) um servidor ferroviário cujo emprego:
− é intensivo ou contínuo deverá, para cada semana começando em um
domingo, receber um descanso de não menos que 30 horas consecutivas, ou
− é essencialmente intermitente deverá, para cada semana iniciando em
um domingo, receber descanso de não menos que 24 horas consecutivas, incluindo uma noite completa.
b) qualquer agente de locomotiva ou agente de tráfego receberá, a cada
mês, um descanso de pelo menos quatro períodos de não menos que 30
horas consecutivas cada, ou pelo menos cinco períodos de não menos
que 24 horas consecutivas cada, incluindo uma noite completa;
c) o Governo Central pode, pelas regras, especificar a quais trabalhadores
ferroviários os períodos de descanso em escalas menores poderão ser garantidos e os respectivos períodos; e
d) um trabalhador ferroviário deverá receber períodos compensatórios de
descanso pelos períodos que ele tenha perdido.
Os supervisores de trabalho ferroviário, segundo a seção 135(2), têm por dever: inspecionar ferrovias de modo a determinar se as disposições e as regras preANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1535

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

vistas para os períodos de trabalho e de descanso são observadas; e exercer outras
funções que lhes forem prescritas.
Por fim, o Governo Central pode criar regras a respeito de assuntos relevantes para esse tema, de acordo com as seções 136(1) e (2)(a-g) da Lei nº 24/1989.

4.8.8.4 Acidentes e incidentes
O capítulo XII da Lei nº 24/1989 trata sobre alguns aspectos relativos a esse
assunto, acidentes e incidentes, incluindo: acidentes; inquérito do comissário; poderes do comissário em relação aos inquéritos; inquérito pela Administração Ferroviária; poderes para criar regras referentes a esses assuntos; e responsabilidade da
administração ferroviária pela morte ou ferimentos causados a passageiros em decorrência de acidentes.
Em relação aos acidentes, as seções 113(1) e (2) dessa mesma Lei, assim
dispõem:
a) o chefe da estação mais próxima ou, onde não haja chefe de estação, o
servidor ferroviário encarregado da ferrovia deverá, prontamente, notificar
à autoridade competente quando, durante a operação de uma ferrovia em
funcionamento, ocorrer:
−

qualquer acidente onde haja perda da vida humana, ou feridos graves,
como definidos pelo Código Penal Indiano, ou danos sérios à propriedade,

−

qualquer colisão entre trens dos quais pelo menos um esteja transportando passageiros,

−

o descarrilamento de qualquer trem transportando passageiros, ou
qualquer parte de tal trem, ou

−

qualquer acidente de qualquer outro tipo, sobre o qual o Governo Central possa expedir notificação no Diário Oficial;

b) a administração ferroviária, dentro da jurisdição onde ocorreu o acidente,
assim como a administração ferroviária cujo trem envolvido lhe pertença,
deverá prontamente notificar o Governo do Estado e o comissário lotado
na jurisdição do local do acidente.
Quando o comissário receber a notificação de acidentes com as características acima descritas, deverá, o mais rapidamente possível, notificar a Administração
Ferroviária na jurisdição que ocorreu o acidente, sobre sua intenção de instaurar in1536
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quérito investigativo para apurar as causas que tenham levado ao acidente e deverá,
ao mesmo tempo, comunicar a data, hora e local do inquérito. Fica à discrição do
comissário a instauração de inquérito para qualquer outro acidente que, em sua opinião, deva ser por ele imediatamente investigado (seção 114(1)). Se por qualquer
outra razão o comissário não for capaz de instaurar um inquérito o mais breve possível após a ocorrência do acidente, ele deverá notificar a Administração Ferroviária
de forma apropriada (seção 114(2)).
Quando o inquérito não for instaurado pelo comissário (seção 114(1)), ou o
comissário tenha comunicado à Administração Ferroviária que não está em condições de conduzir a investigação, a Administração Ferroviária em cuja jurisdição ocorreu o acidente poderá abrir investigação de acordo com o procedimento prescrito
(seção 115).
Com o objetivo de dirigir um inquérito sobre as causas de qualquer acidente
ferroviário, o comissário deverá, ainda, dispor dos poderes que lhe são conferidos
pela Corte Civil, enquanto em processo de litígio sob a égide do Código de Processo
Civil, de maio de 1908, a respeito dos assuntos dispostos na seção 116(1):
a) convocando e fazendo cumprir o comparecimento de pessoas e inquirindoas sob juramento;
b) requisitando a descoberta e produção de documentos;
c) recebendo evidências a partir de depoimentos realizados sob juramento;
d) requisitando qualquer gravação pública ou sua cópia a qualquer corte ou
gabinete;
e) qualquer outro assunto que possa ser prescrito.
Nenhuma declaração feita por pessoa no curso de fornecimento de evidência
em investigação perante o comissário poderá ser utilizada contra ela, em qualquer
processo civil ou criminal, salvo acusação por falso testemunho, desde que disposto
que a declaração foi feita em resposta a perguntas proferidas pelo comissário ou
que seja relevante ao assunto da investigação (seção 117(a-b)).
Nenhum inquérito, investigação, etc., será conduzido se uma comissão de inquérito não for instituída (seção 119.).
Quando algum acidente do tipo não especificado na seção 113, anteriormente
apresentada, ocorrer durante a operação de uma ferrovia em funcionamento, a Administração Ferroviária em cuja jurisdição ocorreu o acidente pode instaurar inquérito
para verificar as causas do acidente (seção 120). A Administração Ferroviária deverá
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avisar ao Governo Central da reincidência dos acidentes ocorridos em sua ferrovia,
quer o acidente envolva ferimentos causados a qualquer pessoa ou não, de tal modo
e forma que possa ser prescrito (seção 121).
O Governo Central pode, ainda, criar regras a respeito de assuntos relevantes
para cada caso de acidentes/incidentes. Em particular, e sem prejuízo da generalidade dos poderes precedentes, tais regras podem dispor sobre todos ou alguns dos
assuntos a seguir elencados (seção 122 (2)):
a) dano à propriedade que seja considerado grave;
b) formas da notificação de acidentes e peculiaridades que ela deverá conter;
c) maneira de envio das notificações de acidentes, incluindo sua classe;
d) deveres do comissário, da Administração Ferroviária, dos funcionários ferroviários, oficiais de polícia e magistrados, na ocorrência de um acidente;
e) pessoas a quem as notificações a respeito de qualquer inquérito serão enviadas, processo a ser seguido no inquérito e modo pelo qual o inquérito
será preparado;
f) natureza do inquérito a ser instaurado pela Administração Ferroviária para
verificar as causas de um acidente; e
g) forma de comunicação de reincidência de acidentes pela Administração
Ferroviária.

4.8.8.5 Danos intencionais e polícia ferroviária
O Código Ferroviário Indiano para o Departamento de Tráfego, de 1961, revisto em 1993, traz algumas seções sobre danos intencionais e polícia ferroviária.
De acordo com sua seção 306, os agentes comerciais, agentes do Departamento de
Segurança, funcionários da ferrovia e polícia do governo do estado devem manter
um relacionamento próximo, e reuniões periódicas devem ser realizadas, nas quais
a eficácia das medidas que já estão em uso deve ser avaliada e, quando necessário,
a alteração das medidas.
Quando não for verificada a redução do número de roubos em certa área, para combater o crime organizado, o governo do estado, as autoridades civis e policiais
locais, e o conselho ferroviário devem ter conhecimento do assunto o quanto antes
(seção 307).
Como boa parte dos números das reclamações e pedidos de compensação
recebidos pelas empresas decorre do descumprimento de regras de procedimentos
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e outras irregularidades cometidas pelos funcionários, os oficiais e outros supervisores devem executar inspeções regularmente de modo a detectar falhas e a remediálas (seções 309 e 310). Medidas apropriadas devem ser tomadas contra os funcionários que forem considerados culpados.
A Lei da Força de Proteção Ferroviária, de 1957, criou a Força que deu o nome para coibir os atos criminosos indicados pelo Código Ferroviário Indiano, com atuação em todo o território nacional, correspondente, portanto, à polícia ferroviária.
Contudo, é uma força armada, de combate ao crime individual ou organizado. É
constituída e mantida pelo Governo Central para a proteção e segurança da propriedade ferroviária (seção 3(1)).
O Governo Central pode nomear um diretor geral e designar outras pessoas
para serem inspetores gerais, inspetores gerais adicionais, vice inspetores gerais,
assistentes de inspetores gerais, comandantes seniores, comandantes ou assistentes de comandantes das forças (seção 4(1)).

4.9 Região Metropolitana de Délhi
4.9.1 Contextualização
4.9.1.1 Caracterização
A RM de Délhi está localizada ao norte da Índia, próxima à fronteira com o
Paquistão, Nepal e China (Figura 3.17).
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Figura 3. 17 – Localização da RM de Délhi

Fonte: Wikimedia (2014).

Com uma área de 51.109 km², a RM de Délhi possui uma população estimada
de 47,7 milhões de hab. (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2011). No total, fazem parte da RM a cidade de Nova Délhi, e as áreas urbanas dos estados vizinhos Haryana,
Uttar Pradesh e Rajasthan, os quais circundam Nova Délhi. Ao todo, engloba 168 cidades e 7206 vilas rurais (ANNUAL REPORT, 2015).
A RM de Délhi, também chamada de Região da Capital Nacional, é caracterizada por uma forte diferença demográfica, já que a população está, em sua maioria,
concentrada na cidade de Nova Délhi, com 16.787.941 hab. e densidade de 11.320
hab. por km².
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Segundo a India Today (2016), a RM apresentou, em 2011, um PIB total de
128,9 bilhões de dólares – o que equivale a aproximadamente 7,5% do PIB da Índia.
Um resumo dos dados supracitados pode ser visualizado no Quadro 3.8.

Quadro 3. 8 – Características gerais da Região Metropolitana de Délhi
Características gerais da RM de Délhi
Localização¹
Área¹

Norte da Índia
51.109 km²

População (2011)³
População de Délhi (2011)³
PIB (2011)²

47,7 milhões de hab.
16.787.941 hab.
128,9 bilhões de dólares

Fonte: ¹Australian government (2011), ²India Today (2011), ³Census (2011).

4.9.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
Na cidade de Nova Délhi o sistema ferroviário de passageiros é realizado pela
empresa Délhi Metro Rail Corporation, criada em 1995. A construção do metrô começou em 1998 e seu primeiro corredor foi inaugurado em 2002. As Figuras 3.18 e
3.19 ilustram a progressão na construção das linhas de metrô de 2003 a 2015 e a
quilometragem total do metrô respectivamente.
Atualmente o metrô consiste numa malha ferroviária de 213 Km e 160 estações, contando com 216 trens para suprir sua demanda (DELHI METRO, 2016),
que, em 2015, totalizou 870,91 milhões de viagens (Figura 3.20). A Figura 3.21 ilustra as linhas de metrô que operam na cidade de Nova Délhi.
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Figura 3. 18 – Evolução do metrô de Délhi

Fonte: Wikimedia (2015).

Figura 3. 19 – Quilometragem do metrô de Nova Délhi de 2010 a 2015

Fonte: Delhi Metro Annual Report (2015).

1542

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

Figura 3. 20 – Número de viagens realizadas de 2010 a 2015

Fonte: Delhi Metro Annual Report (2015).

Figura 3. 21 – Malha do metrô de Nova Délhi

Fonte: Delhi Metro (2016)
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Já o transporte para as áreas suburbanas de Nova Délhi é efetuado pela Northern Railways. A Figura 3.22 ilustra as linhas de longa distância que operam ao redor de Nova Délhi.

Figura 3. 22 – Linhas suburbanas de Nova Délhi

Fonte: Maps of India (2016).

4.9.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
Existe a possibilidade de compra de tickets com destinações específicas para
que se tenha um preço reduzido. Outra forma de tarifa é por meio do uso de cartões,
com preço e possibilidade de serem recarregados, a exemplo do que se registra no
Brasil. Para os turistas, é possível “alugar” o cartão por um dia, para que possa utilizar do sistema metroviário por um dia inteiro sem custos além do correspondente ao
aluguel do cartão (DELHI METRO, 2016c).

4.9.1.4 Arranjo institucional
A República Federal da Índia é um país composto por 29 estados. O país é
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uma democracia parlamentar centrada no federalismo, sendo que o Presidente é o
chefe de Estado, e o Primeiro-ministro é o chefe de governo. Possui os 3 poderes:
Executivo, Legislativo e Judiciário. O governo é divido em governo central, governo
estadual e governo local.
A RM de Délhi abrange 3 estados, sendo eles Haryana, Uttar Pradesh e Rajasthan, e um Território da União chamado de Território da Capital Nacional de Délhi
e, portanto, a RM é influenciada por 4 governos estaduais diferentes.
Na esfera do transporte, a empresa metroviária de Nova Délhi, juntamente
com o ministério federal das ferrovias e os operadores dos trens suburbanos participam nas decisões de expansão do sistema.

4.9.2 Dimensão jurídico-legal
4.9.2.1 Regime
4.9.2.1.1 Tratamento constitucional e competências
Inobstante a inexistência de uma constituição para a região metropolitana de
Délhi, cabe aqui ressaltar que a Sexagésima Nona Alteração à Constituição da Índia,
de 12 de dezembro de 1991, ressaltou as longas considerações acerca da estrutura
organizacional e administrativa da região de Délhi ao longo dos anos, determinando
a permanência de Délhi como um território da União, com uma Assembleia Legislativa e Conselho de Ministros próprios, com poderes para lidar com questões do homem comum. Ademais, determinou-se, para fins de manutenção da estabilidade
dessa orientação, sua inclusão na Constituição indiana, conferindo à capital nacional
um status especial em face dos demais territórios da União.
A ausência de uma Constituição própria para a região metropolitana de Délhi
figura como a principal diferença entre esta e as regiões metropolitanas e Estados
brasileiros. Assim, inexiste qualquer tratamento constitucional no que tange ao
transporte ferroviário em Délhi, em oposto ao verificado nas constituições estaduais
brasileiras, em que o transporte é tido como um direito fundamental do cidadão.

Delimitação da Região Metropolitana
Não foram localizados na legislação selecionada dispositivos específicos que
tratem da delimitação da região metropolitana de Délhi. Assim, não há uma delimitação do alcance do sistema metroviário de Délhi.
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4.9.2.1.2 Regimes de exploração
Pela análise da legislação selecionada referente à região metropolitana ora
sob estudo, verifica-se que, atualmente, o sistema metroviário de Délhi é gerido pela
autoridade pública, o Governo Central da Índia, que institui administrações metroviárias regionais, às quais delega a operação e fiscalização dos metrôs.
Não foram identificados dispositivos legais que tratam da hipótese de licitação
e contratação de agentes privados para fins de construção ou operação do sistema
metroviário.
Conforme estudo da legislação brasileira, verificou-se que algumas regiões
metropolitanas são operadas diretamente por entes públicos, da mesma forma que
ocorre nas regiões metropolitanas da Índia, mais especificamente Délhi.

4.9.2.2 Objeto
4.9.2.2.1 Condições contratuais
No que concerne às condições da prestação dos serviços, cabe salientar a
norma intitulada Regras Metroviárias, de 2013, que prevê, em seu artigo 5, que todo
funcionário do metrô deverá estar completamente ciente das regras e obrigações a
serem seguidas, bem como ser aprovado em um teste a ser aplicado através da
administração metroviária, a fim de auferir sua competência e preparo.
Ademais, o artigo 5 (2) condiciona a atuação do funcionário à emissão do
respectivo certificado de competência, comprovando que foi aprovado, que possui
as habilidades necessárias para cumprimento do seu dever e, finalmente, que está
ciente de todas as normas a serem seguidas.
Visando à manutenção da segurança do metrô, é determinado também que
todo funcionário deverá ser responsável pela segurança e proteção da propriedade
do metrô sob seus cuidados, buscando sempre evitar invasões, roubo, dano, perda,
lesões a passageiros, incêndios e incidentes perigosos (art. 8).
Mais adiante, no que diz respeito à qualidade, segurança e conforto dos passageiros, o artigo 45 da norma ora sob análise prevê que se um serviço atrasa ou se
outro evento gera a superlotação de passageiros na plataforma, o controlador da estação deverá adotar medidas, tais como anunciar e parar o funcionamento das escadas rolantes e suspender a venda de bilhetes, conforme determinado no artigo 45.
Contudo, caso essas medidas não sejam suficientes para conter a superlotação na
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plataforma, passageiros deverão ser instruídos a sair da estação, bem como deverão ser fechadas as entradas (art. 45 (3)). Com a regularização dos serviços, essas
medidas deverão ser paulatinamente cessadas (art. 45 (4)).
Da mesma forma, numa situação de emergência, o controlador da estação
deverá coordenar a evacuação dos passageiros, bem como a paralisação dos serviços, devendo ser adotadas as seguintes medidas de evacuação (art. 46):
a) todas as catracas deverão estar abertas para saída dos passageiros;
b) orientações deverão ser passadas ao público;
c) todas as escadas rolantes deverão funcionar no sentido da saída;
d) a venda de bilhetes deverá ser suspensa;
e) todas as saídas deverão estar abertas;
f) os funcionários deverão verificar se todas as áreas da estação foram de
fato evacuadas, devendo deixar a estação logo em seguida;
g) havendo fogo ou fumaça, os passageiros deverão ser orientados no sentido de evitar permanecer dentro do possível nestas áreas;
h) em caso de incêndio na estação, os operadores dos trens do metrô deverão ser instruídos a não passarem pela estação do incêndio, ou ainda a
não pararem na mesma. Contudo, caso seja possível, os trens poderão
parar na estação apenas para fins de embarque de passageiros que estejam sendo evacuados do local.
Ainda com relação a situações de emergências, cabe trazer ao presente estudo a obrigação dos funcionários do metrô em reportar acidentes ou situações não
usuais imediatamente ao controlador de tráfico (art. 48). Nessa hipótese, deverá o
controlador verificar a extensão e gravidade do caso, eventuais passageiros feridos
e tomar medidas imediatas para evitar novos feridos (art. 49).
Tratando-se de uma situação real de emergência, e não apenas de um incidente, o fato deverá ser reportado o mais rápido possível ao chefe dos controladores, de forma a acionar a equipe de emergência, bem como a polícia, corpo de bombeiros e serviços de ambulâncias, nos termos do artigo 49 (2).
Esse mesmo artigo, em seu item (7), lista, ainda, as prioridades em caso de
acidentes, tais como: salvar vidas, adotar medidas para preservação de provas, informar ao público quanto aos serviços de transportes ainda disponíveis e a dimensão dos impactos nos serviços, bem como restaurar as operações e segurança do
tráfego.
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Já o normativo Regras para Abertura do Metrô para Transporte Público de
Passageiros, de 2013, definiu normas com o objetivo de garantir que todos as linhas
dos metrôs estarão dentro dos parâmetros definidos antes de sua abertura ao público. Assim, conforme definido pelo artigo 3, a administração metroviária deverá garantir que a linha do metrô a ser aberta ao público está dentro dos padrões estabelecidos e que todas as formalidades exigidas foram devidamente observadas.
O capítulo III da norma ora analisada prevê as obrigações do Chefe Executivo
do metrô, que é a pessoa responsável pelo funcionamento desse. O Chefe Executivo deverá assegurar que o metrô esteja adequado para abertura ao público antes de
ser inspecionado pelo Comissário, devendo comunicar eventuais discrepâncias do
projeto original, nos termos do artigo 6. Está encarregado, também, de adotar as
medidas necessárias para facilitar as inspeções a serem realizadas no metrô pelo
Comissário, para fins de abertura do mesmo ao público (art. 7).
Ainda, no que concerne aos deveres do Chefe Executivo, esse deve fornecer
todas as informações e prestar a devida assistência ao Comissário, providenciando
todos os instrumentos e aparatos necessários para fins de fiscalização e realização
de testes, nos termos do artigo 8.
O Capítulo IV prevê, por sua vez, as obrigações do Comissário, destacandose a obrigação de conduzir as inspeções, a fim de determinar se as instalações do
metrô estão apropriadas e dentro do previsto para abertura ao público, devendo, para tanto, indagar acerca de todas as questões relevantes à segurança do público,
em consonância com o artigo 11 da norma.
O Comissário deverá, em complemento à inspeção realizada, elaborar um relatório especificando que ele fez uma inspeção minuciosa, que os projetos foram devidamente observados e que, na sua opinião, o metrô pode ser aberto ao público
(art. 19). Ademais, esse relatório deverá estar acompanhando de documentos de
suporte, tais como resultados dos testes e planos, entre outros, conforme artigo 20.
Outrossim, é obrigação de todos os funcionários do metrô assegurar a manutenção da segurança, devendo seguir as seguintes regras (art. 13):
a) envidar todos os esforços possíveis para fins de manutenção da segurança;
b) reportar prontamente aos seus superiores qualquer ocorrência que possa
vir a afetar a segurança e funcionamento adequado do metrô; e
c) oferecer de forma espontânea toda a assistência possível quando solicita1548

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

do em caso de acidentes ou obstruções.
O artigo 13(2) determina ainda que todo funcionário que perceber que há algo
de errado com o metrô, qualquer obstrução, falha ou ameaça, defeitos ou situações
não usuais que possam vir a interferir no seu funcionamento, deverá adotar providências imediatas para evitar acidentes, bem como reportar prontamente o ocorrido
ao Centro de Controle de Operações ou a Estação de Controle mais próxima.
Destaca-se, outrossim, a Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002, que se aplica de maneira geral às regiões administrativas metroviárias da Índia, destacando-se o caso da região metropolitana de Délhi.
Esta norma prevê que nenhuma linha de metrô poderá ser aberta ao público
sem autorização prévia por parte do Governo Central, de forma a assegurar que está
dentro dos padrões adequados de segurança e funcionamento (art. 14).
Para tanto, o Governo Central deverá receber, primeiramente, um relatório do
Comissário acerca das inspeções realizadas na instalação metroviária, no qual este
julga se a estrutura está adequada (art. 15). O mesmo se aplica às demais instalações metroviárias (art. 16).

Direitos e deveres dos usuários e delegatárias
Com relação aos direitos e deveres dos usuários e delegatárias, destacam-se,
primeiramente, aqueles referentes à bilhetagem. Nesse tocante, cabe mencionar a
Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002, que determina em
seu artigo 23 o dever da administração metroviária de disponibilizar em local acessível nas estações de metrô tabelas com as tarifas cobradas pelos bilhetes.
Ademais, qualquer pessoa que pagar pelo bilhete deverá recebê-lo imediatamente, devendo o bilhete indicar seu valor, período de validade e demais especificações, conforme artigo 23 (2) e (3).
Sempre que solicitado por funcionário autorizado, deverá o passageiro apresentar seu bilhete, sendo-lhe vedado viajar sem bilhete, nos termos dos artigos 24 e
25.
Destaca-se, ainda, que o Governo Central possui competência para criar
normas quanto às tarifas a serem cobradas (art. 32). Contudo, é previsto nessa norma que o Governo Central poderá formar, de tempos em tempos, um Conselho para
Fixação de Tarifas, que irá analisar e aconselhar as tarifas adequadas a serem co-
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bradas (art. 34).
Já no que diz respeito à condição de saúde dos passageiros, a norma veda a
viagem de passageiros portadores de doenças infeccionas ou contagiosas (art. 27).
Com relação às condições de viagens, verifica-se a obrigação da administração metroviária de manter meios de comunicação com os passageiros em todos os
trens, conforme exigido pelo artigo 28.
Nesse mesmo tópico, destaca-se que nenhum passageiro poderá levar para o
metrô materiais perigosos, tendo o funcionário do metrô o direito de requerer que o
passageiro demonstre o que está levando consigo, caso suspeite que a mesma possa oferecer perigo aos passageiros, bem como de remover do metrô pessoas que
estejam portando materiais perigosos (art. 30).
Com relação aos deveres na hipótese de ocorrência de acidentes, vale mencionar que acidentes que envolvam ferimentos graves, mortes, colisões de trens e
descarrilamentos deverão ser imediatamente notificados pela administração metroviário ao Governo Central, ao Governo local de Délhi, ao Comissário e à polícia (art.
38). O Comissário, por sua vez, deverá fazer as investigações pertinentes assim que
tomar ciência do ocorrido (art. 39), conduzindo as investigações de acordo com os
padrões definidos na norma em comento.

Alteração e interrupção do serviço
No que se refere às hipóteses de alteração ou interrupção do serviço vale trazer ao presente estudo o artigo 17 da Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002, que prevê a suspensão temporária do tráfego metroviário em decorrência de acidentes. Nessas situações, o funcionamento da linha poderá ser retomado sem prévia fiscalização do Comissário apenas quando a reabertura não
trouxer risco aos passageiros, devendo, no entanto, ser imediatamente notificada ao
Comissário.
Além disso, caso o Comissário entenda que o funcionamento do metrô não
está adequado e está gerando riscos à segurança dos passageiros, deverá enviar
um relatório ao Governo Central que, por sua vez, irá determinar a suspensão temporária ou a manutenção dos serviços, de acordo com cada caso (art. 18). Para fins
de reabertura do metrô, nessa hipótese, deverá haver uma nova inspeção por parte
do Comissário, seguida de autorização da reabertura por parte do Governo Central
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(art. 19).

4.9.2.2.2 Escopo da contratação
Interfaces com terceiros
De acordo com o artigo 19 (a) da Lei do Metrô (Construção) nº 33, de 21 de
agosto de 1978, a administração metroviária poderá contratar outras empresas para
fins de execução das obras de construção, manutenção e reparo do metrô e das instalações metroviárias, o que demonstra esta interface com terceiros. Trata-se de
uma norma geral, sem maiores especificações quanto às áreas que poderiam ser
contratadas com terceiros.
Ainda, no que concerne à interface com terceiros, cabe destacar que essa
mesma norma determina, em seu artigo 20, que qualquer pessoa que venha a construir ao longo de linhas metroviárias deverá encaminhar os detalhes à administração
metroviária e deverá cumprir com quaisquer condições impostas pela mesma, visando à manutenção da segurança.
Nessa mesma linha, caso o Governo Central entenda que a construção pretendida poderá de alguma forma afetar a segurança do metrô, tem poderes para proibir ou regular a construção pretendida pelo terceiro (art. 21). Nessa hipótese, caso o
terceiro venha a sofrer qualquer tipo de dano ou perda, deverá ser ressarcido em
montante a ser definido pela autoridade competente, nos termos do artigo 22.
A legislação aplicável às administrações metroviárias na Índia, sendo no presente estudo a região metropolitana de Délhi, carece de uma regra geral sobre contratação com terceiros, inexistindo maiores especificações quanto às condições gerais e regime aplicáveis, na contramão do verificado no caso do Brasil.
Da mesma forma, apesar da inexistência de normas detalhadas, percebe-se a
grande liberdade para contratação com terceiros, na contramão do que se verificou
na legislação brasileira.

4.9.2.3 Infraestrutura disponível e gestão
Como destacado acima, compete à administração metroviária executar atividades que julgar necessárias para o bom funcionamento do metrô, tais como adquirir ou dispor de propriedades da administração metroviária, incrementar e desenvolver bens de propriedade da administração metroviária, firmar ou rescindir contratos
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conforme artigos 5 e 6 da Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de
2002. Assim, percebe-se que cabe à administração metroviária determinar pela necessidade de alienação / transferência de propriedades.
Vale mencionar brevemente, por fim, que essa mesma norma estabelece em
seu artigo 89 a proibição de bens do acervo metroviário, tais como trens, vagões,
máquinas, aparelhos e materiais, responderem por qualquer tipo de execução em
virtude de acidentes que acarretem na responsabilização da administração metroviária.
Assim como observado pelo estudo da legislação brasileira, carece a legislação indiana de regras claras sobre a gestão de ativos, bem como quanto à possibilidade de alienação/transferência de propriedades.

4.9.3 Dimensão institucional
4.9.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
Na legislação pesquisada não foram encontrados normativos sobre os assuntos que compõem este grupo.

4.9.3.2 Regulação e controle
4.9.3.2.1 Órgãos envolvidos e suas competências
Na atividade de regulação e controle geral do sistema ferroviário, o Governo
Central, institui administrações metroviárias regionais, como por exemplo para a região metropolitana de Délhi, bem como nomeia Comissários para controle das fiscalizações das operações dos metrôs, visando à manutenção dos padrões de qualidade e segurança.
Dentre as funções da administração metroviária, destacam-se, em consonância com os artigos 5 e 6 da Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de
2002:
a) manter e operar as linhas de metrô para fins de transporte de passageiros
na região de sua circulação (tratando-se de Délhi, na região metropolitana
de Délhi); e
b) executar atividades que julgar necessárias para o bom funcionamento do
metrô, tais como adquirir ou dispor de propriedades da administração metroviária, incrementar e desenvolver bens de propriedade da administração
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metroviária, firmar ou rescindir contratos.
Ademais, essa norma também aponta como dever do Governo Central a nomeação de um ou mais Comissários para às administrações metroviárias, que ficará
encarregado das fiscalizações para julgar se o metrô está adequado para ser aberto
ao público, bem como fiscalizações periódicas para fins de manutenção, nos termos
dos artigos 7 e 8.

Governo Central
O Governo Central indiano, assim como no que concerne o sistema ferroviário
nacional, gerencia o sistema metroviário do ponto de vista geral, mediante delegação para órgãos regionais que, por sua vez, ficam encarregados das questões específicas de suas áreas.
Cabe, ainda, esclarecer que as duas principais normas que versam sobre o
sistema metroviário na Índia são a Lei das Ferrovias do Metrô (Construção), de
1978, e a Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002. Ambas
preveem a mesma estrutura de delegação por parte do Governo Central, que irá regular o sistema ferroviário mediante administrações metroviárias regionais, a serem
constituídas pelo próprio Governo Central, conforme julgar necessário.
Salienta-se, por oportuno, que a Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002 aplica-se de maneira geral a todas as regiões da Índia. Contudo,
existe uma versão dessa mesma norma voltada para região metropolitana de Délhi.
Ambas possuem o mesmo conteúdo, incluindo-se apenas Délhi na indicação da região.
A Lei das Ferrovias do Metrô (Construção) de 1978, é uma lei federal que
versa sobre o tema. Em seu artigo 3, essa norma prevê o poder do Governo Central,
de apontar um Administrador Geral para cada ferrovia do metrô. Da mesma forma,
estabelece o artigo 4, determinando o poder do Governo Central para constituir um
Conselho Consultivo para cada ferrovia do metrô, cujo principal objetivo será aconselhar o Governo Central nos seguintes temas:
a) formulação e coordenação de planos de desenvolvimento do metrô e sua
expansão;
b) financiamento e execução de projetos de construção de ferrovias do metrô; e
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c) outras questões que se façam necessárias para cumprimento da presente
lei, principalmente para assegurar que as funções da administração dos
metrôs estão sendo efetivamente exercidas.
Cabe aqui salientar que o Conselho Consultivo poderá constituir quantos comitês entender necessários, que poderá ou não ser formados por membros do Conselho Consultivo (art. 5).
Para fins de construção e obras de metrô, terá o Governo Central e as administrações regionais o poder de adquirir terras que se façam necessárias para a execução dos trabalhos (art. 6), mediante requerimento ao Governo Central, que deverá
aprovar tal aquisição. Caso o Governo Central esteja convencido de que as terras
são de fato necessárias para o uso público, este deverá notificar sua intenção através do Diário da União, fornecendo uma breve descrição da área (art. 7).
Nessa hipótese, poderão as administrações ferroviárias adentrar as áreas para fins de análise e pesquisa, contanto que causem o mínimo de dano possível ao
local (art. 8).
Há previsão, ainda, do direito de qualquer parte interessada na terra de se
manifestar acerca da aquisição pretendida, nos termos do artigo 9. Caso não haja
objeção ou caso a mesma tenha sido considerada não procedente, um relatório será
enviado ao Governo Central, que notificará através do Diário Oficial que a terra será
adquirida (art. 10).
Em contrapartida haverá o pagamento de um montante pela aquisição da terra, que será determinado mediante ordem da autoridade competente, e pago ao antigo proprietário ou outra pessoa que tenha sido afetada (art. 13).
Cabe ainda mencionar as funções das administrações metroviárias, executadas sob a supervisão do Governo Central (art. 18):
a) construir metrôs e as instalações que se façam necessárias, alterando
construções, curso de rios, postes de eletricidade, entre outros;
b) construir estações e prédios necessários, entre outros;
c) fazer alterações e reparos nessas construções;
d) elaborar mapas, planos e estudos; e
e) adotar todas as medidas necessárias para manutenção do metrô.
Ainda no que tange às competências e poderes do Governo Central, vale destacar que este poderá apontar quantos comissários julgar necessário para as administrações metroviárias. Os comissários, por sua vez, terão a função de fiscalizar as
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obras a fim de verificar se o metrô pode ser aberto ao público, fazer fiscalizações periódicas visando à manutenção do padrão de qualidade e segurança, entre outras
funções que se façam necessárias (art. 27).
Já com relação a eventuais acidentes durante a construção dos metrôs, que
envolvam feridos ou mortes, bem como danos patrimoniais, terá a administração metroviária o dever de notificar o Governo Central acerca do ocorrido (art. 31). Ao ser
notificado acerca do acidente, deverá o Governo Central apontar um Comissário para fins de investigação do acidente e, para esses fins, terá o Comissário poderes equiparados ao das cortes civis, de acordo com o Código de Processo Civil de 1908
(art. 31).
No que diz respeito à Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção),
de 2002, ou à Lei das Ferrovias do Metrô de Délhi (Operação e Manutenção), de
2002, estas preveem, da mesma forma que a norma de 1978, a regulação e controle
geral do sistema ferroviário por parte do Governo Central, nos termos do seu artigo
3. Preveem, ainda, em linha com a lei anterior, a indicação por parte do Governo
Central de um Administrador Geral regional, conforme artigo 4.
Dentre as funções da administração metroviária, destacam-se, em consonância com os artigos 5 e 6:
a) manter e operar as linhas de metrô para fins de transporte de passageiros
na região de sua circulação (em tratando-se de Délhi, na região metropolitana de Délhi); e
b) executar atividades que julgar necessárias para o bom funcionamento do
metrô, tais como adquirir ou dispor de propriedades da administração metroviária, incrementar e desenvolver bens de propriedade da administração
metroviária, firmar ou rescindir contratos.
Também em conformidade com a Lei de 1978, a norma referente à Operação
e Manutenção, de 2002, aponta como dever do Governo Central a nomeação de um
ou mais Comissários para as administrações metroviárias, que, conforme anteriormente ressaltado, fará fiscalizações para julgar se o metrô está adequado para ser
aberto ao público, bem como fiscalizações periódicas para fins de manutenção, nos
termos dos artigos 7 e 8. Assim, de forma a exercer essas funções que lhe foram atribuídas por lei, terá o Comissário poderes para adentrar estabelecimentos metroviários, fazer indagações quanto às operações e funcionamento e requerer a apresentação de arquivos, livros e registros (art. 9).
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Outrossim, o Comissário deverá produzir um relatório anual reportando por
completo suas atividades exercidas e os resultados obtidos (art. 12). Esse relatório
deverá ser enviado ao Governo Central, que terá o poder de, depois de analisada as
circunstâncias reportadas, sancionar ou não a abertura do metrô ao público, nos
termos dos artigos 14 e 15. O mesmo se aplica de maneira similar às demais instalações metroviárias (art. 16).

Administrações ferroviárias regionais
Assim, com base no exposto anteriormente, a autoridade competente para
fins de regulação do sistema metroviário na região metropolitana de Délhi é o Governo Central, que delega às administrações metroviárias regionais, algumas das
competências, como a fiscalização e manutenção dos serviços.
Além disso, o artigo 21 da Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002, prevê que o Governo Central poderá delegar quaisquer dos seus poderes ou funções, quando julgar necessário. Excetua-se, no entanto, os poderes
normativos, que lhe são exclusivos.
Finalmente, vale ressaltar que essa norma prevê em seu artigo 98 que o Governo Central poderá delegar seus poderes previstos pela norma a órgão ou autoridade subordinada, excetuando-se os poderes para criar normas.
Nota-se que a legislação indiana no que concerne o transporte metroviário,
analisando especificamente ao caso da região metropolitana de Délhi, não é muito
detalhada quanto a sua estrutura organizacional e órgão envolvidos.
Trata-se de sistema régio pelo poder público, cujo controle geral conduzido
pelo Governo Central indiano, que mediante delegação, transfere às administrações
metroviárias regionais a organização e controle dos serviços, com auxílio da figura
do Comissário.

4.9.3.2.2 Instituições com poderes normativos
O Governo Central indiano, como ente maior responsável pelo sistema ferroviário do país, tanto na esfera federal, como na esfera regional, possui poder normativo, conforme determinado pelo artigo 44 da Lei das Ferrovias do Metrô (Construção) de 1978. Esse dispositivo prevê que o Governo Central, mediante notificação
no Diário Oficial, criar normas no que tange os objetivos do instrumento legal ora sob
análise, tais como regras quanto às reuniões do Conselho Consultivo e o tempo de
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mandato dos seus integrantes.
Importante salientar, no entanto, que o artigo 4 (3) exige que essas normas
sejam apresentadas diante do Parlamento para que este verifique a necessidade de
eventuais modificações. Sendo de fato o caso de modificações, a norma será efetiva
apenas com relação às modificações determinadas, o que não afeta, contudo, atos
previamente exercidos pautados na norma.
Da mesma forma, estabelece a Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002, o poder normativo do Governo Central para fins de elaboração
de normas no que concerne aos deveres das administrações metroviárias e do Comissário para fins de abertura de metrôs, especificando a velocidade dos metrôs, entre outras determinações (art. 22).
O artigo 32 da norma imediatamente acima mencionada também estipula o
poder normativo do Governo Central, que poderá criar normas referentes à venda de
bilhetes, validade e outras particularidades, volume das bagagens carregadas pelos
passageiros, doenças consideradas infecciosas ou contagiosas, materiais perigosos,
bem como outras normas que visem regular o funcionamento e administração das
vias metroviárias.
Terá também o Governo Central competência normativa para questões referentes à forma de notificação de acidentes, aos inquéritos e investigações a serem
conduzidos em caso de acidente (art. 47), bem como para regular as competências
e poderes do chamado Comissário de Reclamações (art. 56), que, como restará
mais adiante explicado, julga eventuais indenizações e responsabilidades da administração metroviária em casos de acidentes.
Salienta-se, que o poder normativo do Governo Central é indelegável, nos
termos do artigo 98(1), conforme anteriormente mencionado.
Cabe mencionar, ainda, que a administração metroviária poderá criar regras,
com prévia autorização do Governo Central, e desde que não sejam inconsistentes
com essa norma, para fins de aplicação mais eficaz da lei (art. 101).
Contudo, importante ressalvar que as normas elaboradas pelo Governo Central e pela administração metroviária, nos termos da Lei das Ferrovias do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002, deverão ser apresentadas diante do Parlamento
assim que possível após a sua entrada em vigor. Caso o Parlamento entenda que
partes da norma devem ser modificadas, a norma terá efeito tão somente no que
não sofreu modificação, sem prejuízo do que tenha regulado previamente (art. 102).
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4.9.3.2.3 Arbitragem de conflitos
No que se refere às instâncias administrativas de resolução de conflito, importa mencionar que o Governo Central delega à autoridade competente a administração local dos metrôs, estando essas autoridades competentes investidas em alguns
poderes para fins de resolução de litígios relacionados à aquisição de terras para
execução de obras do metrô, nos termos do artigo 15 da 4 Lei do Metrô (Construção), nº 33, de 21 de agosto de 1978. A autoridade competente fica, nessas hipóteses, investida com alguns poderes de uma corte civil, tais como poder para convocar
e fazendo cumprir o comparecimento de pessoas sob juramento, requerer a produção de evidências e documentos, analisar provas e solicitar registros públicos (art.
15).
Tal fato é reforçado pelo artigo 16B da norma ora sob análise, que determina
que a autoridade competente herda alguns poderes prescritos pelo Código de Processo Civil de 1908 na mesma extensão que exercidos pelas cortes civis.
Qualquer decisão emanada pela autoridade competente ou pela autoridade
apelante, também apontada pelo Governo Central (art. 16), no que tange a fixação
do valores a serem pagos para os fins dessa norma, tais como para aquisição de terras, serão executadas com a mesma força e validade que decisões emanadas por
uma corte civil e, caso não seja possível executá-la, esta poderá ser enviada a uma
corte civil para fins de execução (art. 16C).
Já a Lei do Metrô (Operação e Manutenção), de 2002, faz previsão de que o
Governo Central também poderá apontar um Comissário de Reclamações para demandas decorrentes de acidentes (art. 48), que terá poderes equiparados aos das
cortes civis, tendo poderes para, entre outros, requerer a produção de provas, presidir depoimentos e fixar eventuais indenizações (art. 53). Assim, tem-se que o Comissário de Reclamações é equiparado a uma corte civil para todos os fins, conforme artigo 53 (2), devendo o Comissário de Reclamações julgar eventuais responsabilidades da administração metroviária e indenizações cabíveis (art. 54).
Inclusive, vale mencionar brevemente no presente estudo, que a norma ora
sob análise prevê as circunstâncias que incidirão na responsabilização da administração metroviária, tais como em caso de morte (art. 57), estipulando, ainda, o procedimento para eventuais partes lesadas requererem indenizações (art. 58).
Ademais, cabe salientar que os artigos 60 e seguintes fazem previsão das
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penalidades aplicáveis para determinadas práticas proibidas nos metrôs, tais como
adentrar o metrô com materiais perigosos, viajar no teto do trem, andar no trilho, colocar a vida de outros passageiros em risco, venda de mercadorias sem prévia autorização, entre outras.
Verifica-se pela análise da legislação selecionada, que os agentes administrativos acima mencionados possuem amplos poderes para julgamento de conflitos, inclusive poderes para executar as decisões emanadas. Destaca-se, ademais, que
quando não for possível executar a decisão, há previsão de que a mesma poderá
ser enviada ao judiciário para cumprimento dessa finalidade. Assim o regime adotado diferencia-se do verificado no Brasil.

4.9.4 Dimensão de gestão e controle
Este item trata da exposição dos normativos da RM de Délhi relevantes ao
transporte ferroviário de passageiros, sob o âmbito da dimensão gestão e controle.
As leis da RM, em geral, dão enfoque ao sistema metroviário, não abordando outros
sistemas, como trens regionais ou VLT.

4.9.4.1 Gestão da faixa de domínio
A Lei do Metrô (construção) aborda, nos dispositivos 20 a 24, regras que influenciam na faixa de domínio do metrô:
a) qualquer pessoa que queira construir em um terreno ou edifício sobre o alinhamento de metrô deve informar e apresentar detalhes à Administração
Metroviária. Fica a cargo da Administração Metroviária, levando em conta
a segurança, a aprovação (20);
b) o Governo Central, para facilitar a construção e a segurança metroviária,
pode:
- proibir a construção ou reforma de qualquer edifício acima do alinhamento de metrô ou em qualquer terra dentro de uma distância de 20
metros em ambos os lados do alinhamento do metrô (21(1)(a)),
- promover a retirada de pessoas e quaisquer bens móveis ou animais
que estejam situados acima do alinhamento do metrô ou em qualquer
terra dentro de uma distância de 20 metros em ambos os lados do alinhamento do metrô. O Governo Central deve fornecer, temporariamen-

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1559

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

te, um alojamento alternativo, livre de custo. A pessoa deve ser notificada previamente (21(1)(b));
c) a pessoa que for impossibilitada de construir, ou tiver qualquer perda ou
dano relacionada a faixa de domínio, receberá indenização do Governo
Central (22);
d) a administração metroviária pode reformar ou reforçar qualquer edifício em
um raio não superior a 50 metros do alinhamento do metrô (23);
e) a Administração Metroviária pode entrar em qualquer terreno ou edifício da
faixa de domínio para inspeção, avaliação e medição da área (24).
Conforme a Lei dos Metrôs (operação e manutenção), 6(1)(c), a Administração Metroviária pode, temporariamente, entrar nos terrenos adjacentes ao alinhamento do sistema metroferroviário para remover obstáculos ou evitar perigo iminente, como árvores, postes ou estruturas, que possam obstruir o deslocamento do material rodante, passageiros, ou a visão da sinalização fornecida para deslocamento
do material rodante.

4.9.4.2 Credenciamento e certificação
Assim como na esfera federal, e segundo o 27 (a) da Lei do Metrô (construção), o Governo Central pode nomear comissários especiais para os metrôs. Os comissários são responsáveis por inspecionar o metrô (material rodante, vias e outros)
a fim de determinar se ele está apto para ser aberto ao transporte público de passageiros. Todas as funções do comissário serão tratadas no item Recursos humanos
envolvidos com atividades de gestão e controle.

4.9.4.2.1 Credenciamento para a delegação
Autorização para a operação da infraestrutura viária
A Lei do Metrô (construção), 12 e 13, especifica que o comissário é o responsável por elaborar um relatório detalhado sobre a inspeção da infraestrutura viária, a
estrutura, força de pontes, padrões de sistema de sinalização, caráter estrutural geral e a máxima carga total. A análise deve considerar o atendimento às exigências
estabelecidas pelo Governo Central, apontando também as falhas e as medidas para corrigi-las. A partir do relatório do comissário, o Governo Central autoriza a abertura da via ao transporte de passageiros.
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4.9.4.2.2 Certificação da manutenção do material rodante
Conforme a Lei dos Metrôs (operação e manutenção), 20, a administração
metroferroviária poderá usar qualquer material rodante que achar necessário para
operação e funcionamento do sistema metroferroviário. No entanto, o Governo Central deve certificar o material rodante sempre que este for de tipo ou projeto diferente
dos regularmente utilizados, levando em consideração o relatório do comissário.
Antes de entrarem em operação, os trens devem ser avaliados por um funcionário do Departamento de Manutenção de Material Rodante. As Regras Gerais para
as Ferrovias do Metrô, de 2013, exigem que todas as funções do trem devem estar
em pleno funcionamento, especialmente os dispositivos de segurança. As Regras citam (31):
a) sinalização de cabine;
b) frenagem de emergência;
c) comunicação via rádio;
d) luzes dianteiras e traseiras;
e) painel visual do Sistema de Controle e Monitoramento de Trens (ou Sistema de Gerenciamento Integrado de Trens);
f) equipamento de frenagem;
g) válvula de isolamento;
h) interruptores de segurança; e
i) qualquer outro item especificado nas instruções especiais.
O certificado do teste de segurança deve permanecer na cabine dianteira. O
maquinista só poderá operar o trem se o certificado ainda for válido. É responsabilidade do maquinista verificar se as luzes dianteiras, traseiras, as luzes sinalizadoras
e o medidor de velocidade do trem estão funcionando normalmente, se o trem está
inteiramente acoplado e se os freios estão em funcionamento.

4.9.4.2.3 Certificação de treinamento
Segundo o dispositivo 5 das Regras Gerais para as Ferrovias do Metrô, todos
os funcionários do metrô devem estar completamente familiarizados com as regras
relacionadas às suas funções e serão submetidos a avaliações específicas. O funcionário deve possuir um certificado de competência, obtido por meio de seu superior ou de outra autoridade envolvida.
Conforme disposto nas Regras, 25, um indivíduo somente pode conduzir um
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1561

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

trem se estiver fisicamente apto e em posse de um certificado de competência válido.
O maquinista deve participar da operação como auxiliar em, no mínimo, três
viagens, incluindo uma noturna, antes de ser escalado oficialmente para a operação
do trem. Aqueles que estiverem afastados, por período superior a três meses, da
função de maquinista, também devem realizar as viagens de treinamento.

4.9.4.2.4 Identificação do passageiro
Conforme a Lei dos Metrôs (operação e manutenção) os passageiros devem
apresentar o bilhete de passagem ao funcionário do sistema metroferroviário para
verificação no início, durante ou no final da viagem (24). É proibida a viagem sem bilhete (25). Aqueles que viajarem sem um bilhete válido podem ser retirados do sistema metroferroviário (31).

4.9.4.2.5 Credenciamento do pessoal do órgão gestor e da operadora
Acesso a veículos fora de operação, instalações operacionais e infraestrutura viária
Conforme dispositivo 15 das Regras Gerais para as Ferrovias de Metrô, todos
os funcionários do metrô, além de seus cartões de identificação, devem receber os
cartões de controle de acesso ou uma autorização assinada por seus oficiais de departamento a fim de que tenham permissão para visitar outras áreas do sistema, cujo acesso é restrito ao exercício de suas funções.

4.9.4.3 Transparência e publicidade
Foram encontradas, nos normativos pesquisados, somente referências à participação pública e ao controle social.

Participação pública e controle social
A Lei do Metrô (construção) institui o Conselho Consultivo, conforme o dispositivo 4:
4. Constituição do Conselho Consultivo
(1) o Governo Central pode constituir um Conselho Consultivo para cada
metrô com a finalidade de ajudar ou aconselhar o governo na
(a) formulação e coordenação de planos de desenvolvimento metrôferroviário e sua expansão;
(b) o financiamento e a execução de qualquer projeto para a construção da
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ferrovia de metrô;
(c) outras questões para realizar os fins desta Lei e em particular com a finalidade de garantir o funcionamento da Administração Metroferroviária são
exercidas com respeito às circunstâncias ou condições prevalecentes em e
exigências da cidade metropolitana.
(2) o Conselho Consultivo será constituído por número de membros nomeados pelo Governo Central.
(3) o Governo Central nomeará um dos membros do Conselho Consultivo
como seu presidente.
(4) o Governo Central publicará no diário oficial os nomes de todos os
membros do Conselho Consultivo e seu presidente.
5. Comissões
(1) o Conselho Consultivo pode constituir comissões, inteiramente compostas por membros ou por outras pessoas ou em parte dos membros do Conselho e em parte de outras pessoas para tais fins, como o Conselho considerar melhor.
[...]

4.9.4.4 Recursos humanos envolvidos com atividades de gestão e controle
Foram encontradas, nos normativos pesquisados, referências à caracterização dos comissários.

Caracterização - Comissário
Conforme a Lei dos Metrôs (operação e manutenção), 90, “todos que trabalharem na administração do sistema metroferroviário serão considerados funcionários públicos no âmbito do significado do artigo 21 do Código Penal da Índia (45 de
1860).”
Assim como na esfera federal, o comissário de segurança metroferroviária é
um servidor público nomeado pelo Governo Central (Lei dos Metrôs, operação e
manutenção, capítulo IV). O Governo Central poderá nomear um ou mais comissários. Os comissários atuarão sob controle administrativo do comissário chefe de segurança ferroviária.
O comissário possui os seguintes deveres e poderes:
8. Deveres do Comissário. - O Comissário deverá (a) inspecionar o sistema metroferroviário visando determinar se é adequado para ser aberto ao transporte público de passageiros e reportar ao Governo Central conforme exigência desta Lei;
(b) efetuar as inspeções periódicas ou outras inspeções do sistema metroferroviário, de seu material rodante ali utilizado e de suas demais instalações conforme o Governo Central porventura determinar;
(c) efetuar investigação nos termos das disposições desta Lei sobre a causa
de qualquer acidente no sistema metroferroviário; e
(d) desincumbir-se-á dos demais deveres a ele conferidos por esta Lei ou
segundo seus termos.
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9. Poderes do Comissário. - Sujeito ao controle do Governo Central, o Comissário, sempre que necessário desta forma agir para quaisquer dos propósitos desta Lei, poderá –
(a) entrar no e inspecionar o sistema metroferroviário ou qualquer material
rodante ali utilizado e suas demais instalações;
(b) mediante ordem escrita destinada à administração do sistema metroferroviário, requerer o comparecimento à sua presença de funcionário do sistema metroferroviário e requerer respostas ou retornos às perguntas conforme considerar conveniente fazer a tal funcionário do sistema metroferroviário ou administração da linha metroferroviária; e
(c) requerer a apresentação de qualquer livro, documento ou objeto relevante pertencente a qualquer administração de sistema metroferroviário ou na
posse ou controle de qualquer tal administração que lhe pareça necessário
inspecionar.
12. Relatório Anual. - O Comissário Chefe de Segurança Metroferroviária
deverá, em relação a cada exercício fiscal, elaborar, segundo o modelo e no
prazo porventura prescritos, relatório anual dando conta das atividades dos
Comissários no exercício fiscal anterior ao exercício fiscal de elaboração do
relatório e imediatamente remeter cópias ao Governo Central.

4.9.5 Dimensão econômico-financeira
Não foram encontradas, na legislação pesquisada específica da Região Metropolitana de Délhi, referências à regulação dos assuntos de natureza econômicofinanceira selecionados para o presente estudo.

4.9.6 Dimensão operacional e tecnológica
Este tópico cuida da exposição das legislações da RM de Délhi, sob o enfoque operacional e tecnológico.
As leis, regulamentos e normas utilizados neste relatório estão indicados a
seguir:
a) Lei do metrô (construção), nº 33, de 21 de agosto de 1978;
b) Lei dos metrôs (operação e manutenção), de 17 dezembro de 2002; e
c) Regras gerais para as ferrovias de metrô, de 2013.
As leis da RM de Délhi trazem um enfoque ao sistema metroviário, não abordando outros sistemas, como trens regionais ou VLT.
Inicialmente as leis metroviárias indianas abrangiam apenas a Região da Capital Nacional (RM de Délhi). Após a aprovação dos outros estados as leis foram aplicadas nas outras RMs indianas.
Segundo a Lei dos metrôs (operação e manutenção), sistema metroviário significa um sistema de transporte de passageiros em massa sobre trilhos com via segregada, com vagões de rodas de aço ou rodas de borracha, incluindo, qualquer ter1564
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reno necessário ao sistema; trilhos, desvios, pátios ou segmentos operados e relativos ao sistema; todas as estações, escritórios, tubos de ventilação, armazéns, oficinas, fábricas, equipamentos fixos, abrigos, depósitos e outras obras executadas para fins do sistema metroviário ou a ela relativos.
Para melhor entendimento e comparação com boas práticas das outras regiões metropolitanas estudadas, com vista à sua adoção futura, foram considerados
quatro subitens que tratam:
a) material rodante;
b) instalações fixas;
c) pessoal;
d) serviços de apoio à operação.

4.9.6.1 Material rodante
A Lei dos metrôs (operação e manutenção) define material rodante como locomotivas, vagões, carros de passageiros e veículos de todos os tipos que se desloquem ou que são destinados a se deslocar sobre trilhos.
Quanto à utilização do material rodante (20), a referida lei determina que, a
administração do sistema metroviário poderá usar qualquer material rodante que
considerar necessário para operação e funcionamento do sistema. No entanto, é necessário uma aprovação do Governo Central para o uso do material rodante com
projeto ou de tecnologia diferente do que já estiver em operação.
O Governo Central é o responsável por emitir normas quanto ao material rodante (22).
Fica a cargo do Comissário efetuar a inspeção cuidadosa do material rodante
e enviar um relatório da mesma ao Governo Central.

Carros de passageiros


tecnologia e características físicas

Antes de entrar em operação, os trens deverão ser avaliados por um funcionário do Departamento de Manutenção de Material Rodante. As Regras gerais para
as ferrovias do metrô, de 2013, diz que, todas as funções do trem devem estar em
pleno funcionamento, especialmente os dispositivos de segurança. As Regras citam
(31):
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a) sinalização de cabine;
b) frenagem de emergência;
c) comunicação via rádio;
d) luzes dianteiras e traseiras;
e) painel visual do Sistema de Controle e Monitoramento de Trens (ou Sistema de Gerenciamento Integrado de Trens);
f) equipamento de frenagem;
g) válvula de isolamento;
h) interruptores de segurança; e
i) qualquer outro item especificado nas instruções especiais.
Um certificado do teste de segurança com sua validade deverá permanecer
na cabina dianteira. O maquinista só poderá operar o trem se o certificado ainda for
válido. Fica a cargo do maquinista verificar se as luzes dianteiras, traseiras e as luzes sinalizadoras e o medidor de velocidade do trem estão funcionam normalmente,
se o trem está inteiramente acoplado e se os freios estão em funcionamento.
O trem deve ser retirado imediatamente da via caso sejam encontrados componentes defeituosos (30). Os passageiros deverão ser desembarcados na estação
mais próxima. Os trens defeituosos devem ser enviados ao pátio ferroviário. O Chefe
da Estação deverá embarcar no trem e atuar como funcionário-vigia na cabina dianteira enquanto o maquinista conduz o trem defeituoso a partir da cabina traseira. As
informações deverão ser transmitidas de uma cabina a outra via telefone. A velocidade do trem deverá ser limitada. Caso o defeito venha a acontecer entre estações,
o trem com problemas técnicos também poderá ser resgatado por um trem auxiliar
ou um trem de manobra. Alguns defeitos são citados nas Regras (30):
a) energia de tração ((2)):
(2) (i) Caso haja perda de energia de tração em qualquer vagão articulado,
o trem não precisará parar de operar. Se não houver energia em mais de
um vagão e a redução de velocidade causar atrasos nos trens em aproximação, os passageiros deverão ser desembarcados na estação e o trem,
retirado da via. Do contrário, o trem poderá continuar transportando passageiros até que possa ser substituído por outro trem;
(ii) Caso haja defeito mecânico no motor de tração que trave as rodas, o
trem deverá ser parado imediatamente e não deverá se mover até que receba autorização que seja dada por um Engenheiro de Material Rodante;
(iii) Se um maquinista determinar que um trem não está em condições de
operar, os passageiros deverão ser desembarcados, como mencionado nos
itens (iv) e (v) desta subregra;
(iv) Se o problema ocorrer em uma estação ou em um terminal, os passageiros deverão desembarcar e o trem,
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b) sistema de controle de trens ((3)):
(3) (i) Em caso de falha de qualquer sistema de controle de trens – que deverá ser indicada pelo sistema de controle e monitoramento de trens – o
maquinista deverá realizar a parada total do trem. Se o trem ainda puder
operar por meio do isolamento dos componentes elegíveis do sistema de
controle de trens, o maquinista deverá consultar o Controlador de Tráfego e
pedir instruções baseadas na opinião de um engenheiro de material rodante;
(ii) Quando tal falha no controle de tração ocorrer em uma via em utilização,
fazendo com que o trem se torne inoperante mesmo com o isolamento dos
componentes do sistema de controle e monitoramento de trens, o maquinista deverá informar ao Controlador de Tráfego sobre a situação de seu trem
e pedir assistência para se locomover.

c) sistema de frenagem ((4)):
(4) (i) Qualquer falha no sistema de frenagem deverá ser indicada no painel
do sistema de controle e monitoramento de trens;
(ii) Caso o sistema de frenagem do vagão apresente qualquer falha, o sistema de frenagem do vagão deverá ser isolado manualmente e o serviço,
retomado. O trem deverá ser retirado da via ao fim da jornada.
(iii) No caso do sistema de frenagem de mais de um vagão e até 50% do
comboio apresentar qualquer falha, o trem deverá operar no limite de velocidade de 25 km/h até a próxima estação e os passageiros, desembarcados
nesta. O trem deverá, então, ser transportado até o pátio a uma velocidade
não maior do que 25 km/h;
(iv) Caso o sistema de frenagem apresente qualquer falha em mais de 50%
do comboio, o trem deverá parar assim que possível por meio da ativação
do freio de emergência e não deverá prosseguir até que receba a autorização de um engenheiro de material rodante;
(v) Caso o sistema de frenagem apresente qualquer falha em até 50% do
comboio, o freio deverá ser isolado nos vagões afetados pela falha e os
freios deverão ser liberados pelo controle local. Os passageiros deverão desembarcar na próxima estação e o trem deverá ser transportado ao pátio
ferroviário a uma velocidade não maior do que 25 km/h;
(vi) Caso o sistema de frenagem apresente qualquer falha em mais de 50%
do comboio, o trem não deverá ser conduzido até receber a autorização do
engenheiro de material rodante.

d) portas ((5)):
(5) (i) Se as portas não estiverem fechadas, o trem não deve deixar a estação;
(ii) Se as portas não puderem ser fechadas por comando ou manualmente;
ou a indicação de “portas fechadas” não for apresentada no console do maquinista, os passageiros deverão desembarcar e o trem deverá ser levado
vazio até o departamento de manutenção de material rodante, onde o problema receberá a atenção devida;
(iii) Caso algumas portas do trem não se abram enquanto este estiver em
uma estação, então o trem deverá, após fechar todas as portas e a indicação surgir no console do maquinista, continuar operando no transporte de
passageiros após um anúncio feito no trem acerca do problema e na estação a fim de informar os passageiros;
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(iv) Em horários de pico, a duração estendida das paradas em estações geralmente causa o mal funcionamento de algumas portas, o que poderá tornar desejável que o trem seja retirado de operação a fim de evitar o atraso
dos outros subsequentes.

e) ar condicionado ((6)):
(6) Falhas no sistema de ar condicionado do trem deverão ser indicadas no
painel do sistema de controle e monitoramento e, ainda que não interfira no
funcionamento do trem e na segurança dos passageiros, o maquinista deverá informar o Centro de Controle Operacional acerca do problema para que
o comboio receba a devida atenção a fim de resolver a falha.

f) Iluminação ((7)):
(7) (i) Falhas na iluminação do trem que afetem um ou mais vagões deverão
ser relatadas ao Centro de Controle Operacional e o trem deve prosseguir
com o transporte de passageiros até o fim de sua jornada, uma vez que a iluminação de emergência funcione adequadamente. Ao chegar no terminal,
o trem deverá ser retirado de serviço ou substituído por um trem que possa
operar com todos os sistemas funcionando adequadamente;
(ii) Caso a iluminação principal dos trens e o sistema de iluminação de emergência, ambos apresentem falhas, os passageiros deverão desembarcar
na próxima estação e o comboio deverá ser retirado de serviço.



comunicação

A Lei dos metrôs (operação e manutenção) diz que (28), “a administração do
sistema metroviário proporcionará e manterá meios de comunicação eficientes entre
os passageiros e os funcionário do sistema, conforme aprovado pelo Governo Central.”


pessoas com doenças infecciosas

Conforme 27 das Regras Gerais para as ferrovias do metrô, pessoas com doenças infecciosas são proibidas de viajar no sistema metroviário, ficando sujeita a
ser retirada da viagem.

4.9.6.2 Instalações fixas
Segundo a Lei do metrô (Construção), de 1978, construção significa um edifício, galpão, cabana, parede ou qualquer outra estrutura, seja de tijolos de alvenaria,
madeira, barro, metal ou qualquer outro material. Não incluindo o maquinário instalado, ou qualquer parte dele.
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Sob o controle do Governo Central, a Administração Metroviária, para efeitos
de construção e manutenção, pode (18):
a) fazer ou construir em, através de, sob ou sobre qualquer terreno, quaisquer ruas, colinas, vales, estradas, trilhos, ou quaisquer rios, canais, riachos, córrego ou outras águas, ou qualquer dreno, tubulações de água,
tubulações de gás, tubulações de óleo, esgotos, linhas de fornecimento de
energia elétrica, ou linhas de telecomunicações, planos inclinados temporários ou permanentes, pontes, túneis, bueiros, aterro, aquedutos, pontes,
estradas, estradas de ferro, caminhos, passagens, condutos, drenos, piers, estacas e cercas, poços de admissão, poços tubulares, barragens,
formações de rios e serviços de proteção como julgar necessário;
b) alterar o curso de quaisquer rios, riachos, córregos ou outros cursos de
água, para o propósito de construção e manutenção de túneis, pontes,
passagens ou outros serviços acima ou abaixo deles e desviar ou alterar
tanto temporariamente quanto permanentemente, o curso de quaisquer rios, riachos, córregos ou outros cursos de água ou quaisquer estradas, ruas ou caminhos, ou aumentar ou abaixar o nível disso, a fim de conduzilos mais convenientemente acima ou abaixo ou pelo lado do metrô;
c) construir drenos ou condutos dentro, através ou sob quaisquer terrenos
adjacentes à ferrovia para o propósito de transportar água a partir ou para
o metrô;
d) erguer e construir casas, depósitos, escritórios e outros prédios, e pátios,
estações, cais, motores, aparatos de maquinário e outros serviços e conveniências como a administração metroviária julgar adequado;
e) alterar, reparar ou descontinuar prédios, serviços e conveniências supracitadas ou qualquer uma delas e substituir outras em seu lugar;
f) planejar, fazer mapas, pesquisas ou testes na propriedade metroviária;
g) fazer todos os outros atos necessário para fazer, manter, alterar ou reparar
o metrô.
Com relação às escavações (21), para facilitar a construção ou segurança de
qualquer metrô, o Governo Central pode:
a) proibir a construção de edifícios acima do alinhamento do metrô ou em
qualquer terra dentro de uma distância não superior a 20 metros em ambos os lados do alinhamento metrô;
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b) demolir ou fazer alterações nas edificações se encontrem no local;
c) evacuar temporariamente todas as pessoas, juntamente com quaisquer
bens móveis ou animal de edifícios situados acima do alinhamento do metrô. O Governo Central deve fornecer um alojamento alternativo, livre de
custos;
Para todos os itens citados, o Governo Central deve notificar o proprietário do
imóvel e indenizá-lo caso o imóvel sofra qualquer dano ou fique inutilizável. Quanto
à reforma e reforço de edifícios próximos ao metrô (23), a administração metroviária
deve notificar o proprietário ou ocupante de tal edifício com pelo menos dez dias de
antecedência, por escrito, antes de empreender o trabalho. A notificação não é necessária em caso de emergência.

4.9.6.2.1 Vias
Conforme a Lei dos metrôs (operação e manutenção), 14, a abertura à utilização de uma nova via deve ser aprovada pelo Governo Central. Este deve analisar o
relatório do Comissário que contém (15):
a) a inspeção cuidadosa do sistema metroferroviário e do material rodante
b) que poderão ser ali utilizados;
c) a conferência das dimensões variáveis e fixas, estabelecidas pelo Governo
Central;
d) a estrutura de trilho, força de pontes, padrões de sistema de sinalização,
sistema de tração, caráter estrutural geral de obras civis e porte dos eixos
de qualquer material rodante, e máxima carga total sobre esses eixos atendam as exigências estabelecias pelo Governo Central; e
e) a aprovação ou desaprovação da via, na opinião do Comissário. Em caso
de desaprovação, deverá, em seu relatório, especificar as exigências que
deverão ser atendidas e as falhas que deverão ser corrigidas.

Velocidade
a) Conforme 27 das regras gerais para as ferrovias do metrô, todos os trens
deverão operar dentro dos limites de velocidade, assim como especificado
nas instruções especiais. No entanto, nada foi encontrado sobre as características físicas e geométricas, ou classificação das vias conforme a velocidade, ficando, portanto, a cargo da Administração Metroviária definir es1570
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ses temas.
b) A velocidade deverá ser controlada automaticamente pelo Sistema de
Controle Automático e Contínuo de Trens. Condução manual é permitida
em casos excepcionais.
c) A velocidade máxima de um trem, ao passar por uma plataforma, deverá
estar de acordo com as instruções aprovadas, um aviso sonoro deverá ser
emitido ao sair ou se aproximar de uma plataforma.
d) Conforme 28, são adotadas medidas de cautela sempre que houver algum
problema com a via ou equipamento. Essas medidas devem ser repassadas ao maquinista. Além disso, o Controlador de Tráfego e o Controlador
de Estação deverão certificar-se de que a instrução acerca do limite de velocidade seja devidamente aplicada no Sistema de Controle Automático e
Contínuo de Trens.

4.9.6.2.2 Estações
Comunicação nas estações
Segundo 29 da Lei dos metrôs (operação e manutenção), “a administração
metroviário pode usar suas instalações, imóveis, veículos e outros bens para exibição de anúncios comerciais, afixar painéis, outdoors, exibição de cartazes e outros
materiais publicitários.”

Condições de acesso e permanência nas estações
Conforme a Lei dos metrôs (operação e manutenção), 31, a administração
metroviária pode retirar pessoas que não estejam autorizadas a entrarem ou permanecerem em qualquer parte do sistema metroviário.

4.9.6.3 Pessoal
Segundo as Regras gerais do metrô, todos os funcionários do metrô devem
estar familiarizados com as regras relacionadas às suas funções (5 (a)) e serem aprovados nas avaliações feitas pela Administração Metroviária (5 (b)). Conforme 5
(2), nenhum empregado do metrô deverá exercer uma função a menos que tenha sido aprovado na avaliação e tenha recebido o Certificado de Competência pelas
mãos de seu superior ou qualquer outra autoridade envolvida.
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Os funcionários do metrô devem seguir as seguintes regras gerais (12 e 13):
a) utilizar o uniforme e o crachá como indicado pela administração metroviária e manter aparência limpa e apresentável enquanto em expediente;
b) ser prestativo, civilizado e educado;
c) não exigir ou aceitar gratificação ilegal (propina ou suborno);
d) fornecer toda a assistência necessária e ser cuidado ao dar a informação
correta ao público;
e) redigir relatos completos e verdadeiros em todos os relatórios pertinentes
a sua função;
f) atentar sobre qualquer eventualidade relacionada a um trem ou qualquer
obstrução de via e falhas em equipamentos; e
g) atentar sobre qualquer circunstâncias incomuns, como incêndio, fumaça,
inundação ou outra situação de risco.

Material rodante
As Regras gerais para as ferrovias de metrô apresentam no capítulo IV, 25,
indicação de que, nenhum indivíduo deverá conduzir um trem a menos que esteja fisicamente apto e em posse de um certificado de competência válido. O maquinista
também deve acompanhar, pelo menos, três viagens de ida-volta, incluindo uma jornada durante o período noturno antes de poder operar sozinho na rota. Caso o maquinista fique fora de operação por três meses ou mais, ele deverá fazer um treinamento de reciclagem.
Conforme 29 das Regras, antes de entrar em operação o maquinista deverá
passar pelo teste do bafômetro. Cada trem deverá ser operado por apenas um maquinista. Não devendo ser permitida a presença de indivíduos na cabine do maquinista, exceto pelo assistente ou aprendiz de maquinista, um inspetor e outros funcionários devidamente autorizados.
O maquinista deve portar, durante a operação:
a) o manual do maquinista contendo as regras gerais e as instruções especiais, além de uma seção contendo os procedimentos para resolução de
problemas e como proceder em diversas situações;
b) dois pares de óculos quando a utilização é obrigatória por determinação
médica;
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c) um equipamento de luz tricolor ou uma lâmpada manual capaz de mostrar
as cores vermelho, verde e branco;
d) um relógio; e
e) um kit de primeiros socorros.
É dever do Maquinista (32):
a) obedecer à sinalização;
b) operar o trem na velocidade autorizada;
c) estar alerta para as possíveis mudanças nas vias;
d) atentar à abertura e ao fechamento das portas;
e) posicionar o trem corretamente nas plataformas;
f) estabelecer comunicação sonora em caso de emergência; e
g) informar qualquer sinistro ao CCO.

4.9.6.4 Serviços de apoio à operação
4.9.6.4.1 Circulação de trens
Atrasos e suspensão da linha/horário
Conforme a Lei dos metrôs (operação e manutenção), 18, linhas e horários
podem ser suspensos, caso, após uma inspeção, o Comissário constate que a via
ou o material rodante apresente riscos à utilização pública.
Segundo 19, a linha não será reaberta até que as irregularidades forem corrigidas. Sendo necessário uma nova inspeção feita pelo Comissário, indicando a conformidade do serviço.
Nas linhas suspensas por motivo de acidentes (17), a linha só será liberada
depois de um funcionário do sistema metroviário, no local do acidente, notificar o
Comissário que a abertura dos trilhos não representará perigo ao público.

4.9.6.4.2 Bilhetagem
Segundo a Lei dos metrôs (operação e manutenção), bilhete significa a autorização dada pela administração metroviária à pessoa, permitindo-lhe viajar como
passageiro no sistema metroviário.
Conforme a referida lei, o passageiro deve estar sempre de posse de seu bilhete e apresentá-lo sempre que requerido.
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24. Exibição e entrega de bilhete e passagem.
Cada passageiro deverá, atendendo solicitação de qualquer funcionário do
sistema metroviário autorizado a tanto, apresentar seu bilhete ou passagem
ao funcionário do sistema metroviário para exame no início ou durante ou no
final da viagem e entregará a passagem no final da viagem, caso a passagem seja para uma única viagem.
25. Proibição de viagem sem bilhete ou passagem. – Pessoa alguma entrará ou permanecerá em qualquer vagão do sistema metroviário, para nele viajar como passageiro, a menos que tenha consigo o devido bilhete ou passagem.

Tabela de preços
A administração metroviária precisa exibir em cada estação ferroviária, em
Hindi e Inglês, tabela das tarifas cobradas para cada local a partir da estação de origem da viagem.
CAPÍTULO VI
OPERAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO
23. Exibição de tabelas de tarifa na estação e fornecimento de passagens. (1) A administração do sistema metroferroviário fará com que seja colada
em local visível e acessível em cada estação em 1[Hindi, inglês e idioma oficial do estado no qual a estação se localizar] tabela das tarifas cobradas
pelas viagens da estação a cada local para o qual forem emitidas passagens a passageiros.
(2) A administração do sistema metroferroviário ou agente autorizado emitirá
a passagem a qualquer pessoa que deseje viajar no sistema metroferroviário.
(3) A passagem emitida nos termos da subcláusula (2) indicará seu valor,
período de validade e os demais dados porventura prescritos. (Lei dos metrôs (operação e manutenção)).

Multas
Sobre as multas, a Lei dos metrôs (operação e manutenção) diz que, ficará
sujeito ao pagamento aquele que:
a) não possuir o bilhete – este deverá pagar a tarifa única normal referente à
distância que tiver percorrido e multa (69 (2));
b) viajar em um carro de outra categoria – este ficará sujeito ao pagamento
da tarifa devida daquela categoria e multa (69(3));
Caso o passageiro se recuse a pagar a multa, a empresa poderá a partir do
Magistrado Metropolitano fazer a cobrança do valor. Caso o pagamento não seja efetuado, o passageiro pode ser detido por um período de até um mês (69 (4)).
Se uma pessoa propositadamente violar a segurança de qualquer bilhete, fal1574
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sificar, alterar ou reproduzir, poderá ser punida com prisão por período de até seis
meses (71).

4.9.6.4.3 Passageiros a bordo
A venda não autorizada de produtos nos carros ou nas estações poderá ser
punida com multa. Não havendo pagamento de multa, o infrator poderá ser punido
com prisão de até seis meses. Conforme a Lei dos metrôs (operação e manutenção), 73:
73. Venda de produtos no sistema metroviário.
Caso qualquer pessoa venda ou exponha para venda qualquer produto, seja qual for, em qualquer carro do metrô ou em qualquer parte das instalações do metrô, não autorizado pela administração metroviário, poderá ser
punida com multa que poderá chegar a quinhentas rupias, e em não havendo pagando de multa, poderá ser punida com prisão que poderá chegar a
seis meses.

4.9.6.4.4 Transporte de bagagens e pequenas cargas
Bagagem
Sobre o transporte de objetos e bagagem a Lei dos metrôs aborda:
a) O passageiro só está autorizado a levar bagagens contendo pertences
pessoais que não excedam o volume e peso prescritos pela administração
metroviária. Caso qualquer pessoa viole essa proibição, ficará sujeita a ser
retirada do trem (26).
b) é proibido levar consigo material perigoso ou ofensivo, conforme estipulado pela administração metroviária. A fiscalização da bagagem pode ser feito pelo pessoal da administração metroviária. Caso qualquer pessoa viole
essa proibição, ficará sujeita a ser retirada do trem (30(1)).
Conforme 32, o Governo Central poderá emitir normas a respeito do volume e
peso da bagagem e sobre qual material é considerado perigoso ou ofensivo.

4.9.7 Dimensão ambiental
Este item tem como objetivo descrever as normas vigentes da Região Metropolitana de Délhi aplicáveis ao transporte ferroviário de passageiros, no que diz respeito à dimensão ambiental.
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O transporte ferroviário da RM de Délhi segue as normas ambientais de âmbito federal e, com base nelas, a Companhia do Sistema Ferroviário de Délhi (CSFD)
elaborou políticas ambientais específicas para o setor. Destaca-se que a CSFD possui a certificação ISO 14001:2004, referente à gestão ambiental de qualidade por ela
implementada.
Destaca-se, ainda, que todas as Políticas da CSFD são dispostas em itens
não numerados, sem contar com a previsão em artigos e números. Algumas abordagens solicitadas para o estudo não cabem especificamente em nenhum dos grupos trabalhados, como é o caso da redução do consumo de energia, por isso são
mencionadas nessa parte introdutória, juntamente com previsões gerais da Política
Ambiental.
A Política Ambiental da CSFD tem como alguns de seus objetivos:
a) minimizar impactos negativos que possam ter no meio ambiente, por meio
do uso eficiente dos recursos e redução das emissões e dos resíduos;
b) aumentar a consciência ambiental, providenciar treinamento e procedimentos integrados à proteção ambiental, nas operações do dia-a-dia;
c) encorajar o início e o empoderamento de atividades ambientais pela equipe, para tanto, incitando uma forte cultura de consciência ambiental; e
d) assegurar que a política seja ativamente seguida pelos contratados e subcontratados.
Para atingir esses objetivos, a CSFD visa a garantir que os procedimentos e
medidas de controle estejam em lugar de salvaguardar o meio ambiente. A missão
trazida pela Política Ambiental é a de tornar a Metro Délhi autossustentável.
A Política de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança (Operação e
Manutenção), referente à "Sustentabilidade em Movimento", busca atingir suas metas por meio do envolvimento, na política, dos empregados, contratados, fornecedores e outras partes interessadas. Coloca que a CSFD deve trabalhar, no que diz respeito à dimensão ambiental, para:
a) adotar as melhores práticas disponíveis em toda atividade de manutenção
para melhorar a qualidade do serviço;
b) prevenção de poluição, dano e doença de saúde por meio da adoção de
políticas, processos e procedimentos adequados.
c) consideração da eficiência energética, adequação ambiental, questões de
saúde e segurança, na operação e manutenção;
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d) assegurar motivação, envolvimento e participação de todas partes interessadas por meio de treinamento, conscientização e contínua construção de
competência; e
e) melhoramento contínuo das metas de qualidade, meio ambiente, saúde e
segurança.
A Política de Sustentabilidade em Movimento trata da prevenção da poluição,
de danos e de doenças por meio da adoção de políticas cabíveis, processos e procedimentos. Tem duas abordagens como metas para prevenção da poluição: (i) usar
materiais e equipamentos que consumam energia de forma ambientalmente eficiente; e (ii) reduzir a emissão de gás carbônico (CO2).
Também foram adotadas Medidas de Economia de Energia na Tração, implementadas no momento do design do transporte, sendo elas:
a) construção da maior parte das estações em uma abóbada;
b) uso de freios regenerativos que resultam na economia de mais de 30 a
40% da energia de tração;
c) desenho dos carros de passageiros com peso de tara reduzido por meio
do uso de aço inoxidável;
d) aumento da capacidade de passageiros por carro; e
e) acionadores de voltagem e frequência variáveis.
Consta na Política Ambiental que a CSFD desenvolveu dois projetos sob o
mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Kyoto para demonstrar reduções das emissões de CO2 dessa atividade.
Délhi Metro foi a primeira linha de metrô projetada no mundo a ser registrado
pelas Nações Unidas dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), possibilitando a venda dos créditos de carbono. O Projeto foi registrado em 29 de dezembro de 2001, sob o número 1351, intitulado “Instalação de Baixa emissão de gases de efeito estufa emitidos pelos carros dos trens no sistema de metrô”, com um
período de crédito de 10 anos.
Com esse projeto a DMRC ganhou certificado de redução de emissões por
usar um sistema de freios regenerativo na frota de trens. Esse sistema significa que,
quando um trem freia, a energia cinética liberada é convertida em energia elétrica
por conversores-inversores que devolvem energia elétrica para as linhas de transmissão. Essa energia elétrica é usada pelos outros trens em aceleração, na mesma
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linha de serviço, resultando numa redução de cerca de 30% da eletricidade requerida pelo sistema.
Nesse sentido, a Política de Gestão de Energia 2015 dispõe que a CSFD se
compromete a prover uma rede de transporte público limpa e confortável, na Região
de Délhi, e ser o menor consumidor de energia no setor de transporte. Entre as metas estão:
a) encorajar uso de fontes de energia renovável ao máximo do que for economicamente viável;
b) ser referência no consumo de energia;
c) otimizar o consumo de energia e reduzir gases de efeito estufa;
d) controlar e monitorar consumo de energia por meio de revisão periódica e
melhora da performance por meio de um sistema de gestão energética efetivo; e
e) criar consciência sobre conservação de energia entre os empregados.
A CSFD possui também uma Política Solar, de 2014, para cumprir com os objetivos da Missão Solar Nacional, e está comprometida para estabelecer e promover
uso sustentável de energia solar, com a finalidade de reduzir a emissão de gases de
efeito estufa e impactos relacionados às mudanças climáticas. Dessa forma, buscando promover energia verde e limpa, a organização encoraja o uso da energia solar em suas atividades, o quanto for possível.
Prevê, ainda, a Política Solar, que a CSFD deve empenhar-se em:
a) buscar uma solução de sustentabilidade a longo prazo para encontrar com
suas necessidades energéticas e reduzir a dependência de combustíveis
fósseis;
b) aumentar a participação de energias renováveis no consumo geral interno,
por meio da geração de 20 MW de energia solar para propósitos não locomotivos, nos próximos 3 anos; e
c) pôr em prática um clima de investimento adequado, que possa alavancar o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e Certificado de Energia
Renovável (CER).
De acordo com a Política Ambiental, foi desenvolvido um projeto Piloto “Energia Solar no Telhado no setor 21 de Dwarka” em que a energia solar produz 500 kwp
de energia. Prevê que todas estações devem ser construídas como "Estações Ver-

1578

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

des", de acordo com os padrões da Liderança em Energia e Design Ambiental (LEDA), um corpo de certificação dos Estados Unidos da América.
Também destaca-se a Política de Água (Operação e Manutenção) da CSFD,
para manter os objetivos da Missão Nacional de Água para conservar água, minimizar desperdício e assegurar distribuição equânime, e se compromete a gerir recursos de água para melhor eficiência e consumo sustentável.
Finalmente, antes de adentrar a análise dos grupos de interesse para a dimensão ambiental da RM em questão, de acordo com a Política, a CSFD deve:
a) colocar os dados do consumo de água em domínio público;
b) desenvolver internamente o Sistema de Gestão Ambiental para promover
consciência sobre a necessidade de conservar a água entre os funcionários e partes interessadas;
c) aumentar a quantidade existente de recarga de captação de água de chuva em 10% ao ano para os próximos três anos.
d) providenciar reciclagem da Planta de Tratamento de Esgoto e Planta de
Tratamento de Efluentes e reutilizar o efluente o máximo possível;
e) desenvolver e implementar organização ampla de controle de vazamentos
na planta para reduzir desperdícios;
f) indicar índice de referência do uso da água para diferentes propósitos e
reduzir desperdício por meio de realização de auditorias semestrais de água em todas as estações e depósitos;
g) reduzir custos de energia por meio da operação perfeita dos canos, para
otimizar benefícios da tarifa do "Tempo do dia";
h) tomar iniciativa para fazer parceria com outros membros do governo e agências civis para desenvolver e implementar coleta da água da chuva na
CSFD.

4.9.7.1 Licenciamento ambiental
Nenhuma das normas analisadas trata especificamente de licenciamento ambiental. Mesmo assim, destacam-se alguns trechos relacionados ao tema.
Conforme o Lei do Sistema Ferroviário (Construção de Trabalhos), de 1978,
artigo 18, são funções de administração ferroviária, com a finalidade de construir
qualquer estrada de ferro ou qualquer outro trabalho com ela conexa, fazer todos os
atos necessários para construir, fazer manutenção, alteração ou reparação na ferroANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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via. Para realizar tais funções, a administração ferroviária tem o poder de fazer todos
os contratos necessários e executar todas obras, criar todas linhas quanto o Governo Central achar necessárias (art. 19).
Para as atividades de construção foi elaborado o Manual Ambiental da CSFD,
pela própria companhia, com a finalidade de maximizar a eficiência energética, usar
tecnologias mais limpas, reutilizar e reciclar materiais, além de outros esforços capazes de prevenir e reduzir a degradação ambiental. O Manual representa os padrões
mínimos aceitáveis pela CSFD em matéria de meio ambiente, para que sejam mitigados os impactos durante a construção. O Manual inclui os seguintes assuntos:
monitoramento ambiental; saneamento ambiental; paisagem e estética; gestão de
energia; gestão de tráfico; preservação dos sítios arqueológicos e históricos; auditorias ambientais; e reclamação e resposta ambiental.
Algumas medidas adotadas nos locais de construção são: barricadas; lavagem de rodas; desvio do trânsito; depósito de resíduos de escavação apenas em locais designados; monitoramento de ruídos; monitoramento de vibrações; plantio de
árvores; conservação da água; e instalação de barreiras de ruídos.
Por fim, vale mencionar que o termo "licenciamento ambiental" não é mencionado nas normas e políticas analisadas.

4.9.7.2 Resíduos sólidos
A Política Ambiental da CSFD tem como objetivo minimizar impactos negativos que possam ter no meio ambiente por meio do uso eficiente dos recursos e redução das emissões e dos resíduos.
A Política de Gestão de Resíduos da CSFD de 2014, "Resíduos para saúde",
tem como meta reduzir os resíduos gerados pela CSFD, reutilizar e reciclar os resíduos, operar em completo cumprimento das leis ambientais aplicáveis. Coloca que a
CSFD considera os resíduos de hoje como a matéria prima de amanhã. Os objetivos
são:
a) identificar os resíduos contidos e todos resíduos gerados ao longo do ano:
tomar medidas que resultem em redução dos resíduos gerados em 5% por
ano nos próximos três anos;
b) reutilizar: adotar procedimentos para repassar para outros o material ou
equipamentos reutilizáveis que já não sejam mais necessários; e reparar
em preferência a substituir;
1580

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

c) reciclar: segregar resíduos em containers identificados para facilitar a reciclagem. Meta de reciclar 30% dos resíduos nos próximos 3 anos.
d) dispor resíduos perigosos e resíduos eletrônicos conforme lei federal.
Para a implementação dos objetivos deve ser assegurado que:
a) todos resíduos de Construção e Demolição devem ser encaminhados para
um complexo de processamento de resíduos ao invés de para aterros sanitários;
b) resíduos de papel, embalagens de madeira, etc., devem ser reprocessados e o produto formado deve ser reutilizado pela CSFD;
c) o conhecimento sobre a Política de Gestão de Resíduos deve ser criado
entre CSFD, empregados e partes interessadas;
d) deve ser formulada uma política de eliminação da sucata, em que a sucata
seja separada e disposta como resíduo apenas após a extração de qualquer resíduo que contenha valor econômico;
e) o departamento de compras buscará adquirir material reutilizável e reciclado quando for possível e apropriado.

4.9.7.3 Emissões atmosféricas
A CSFD disponibiliza um manual de Medidas de Controle de Poeiras para a
fase de construção da ferrovia. As emissões atmosféricas do transporte em si não
são abordadas.

4.9.7.4 Recursos hídricos
A Política de Águas, com a finalidade de gerenciar o consumo de água, incluiu a instalação nas estações ferroviárias de Estações de Tratamento de Esgotos e
Estação de Tratamento de Efluentes, com a para tratar e reutilizar a água gerada e
de prevenir poluição da água e do solo. Tal Política é destinada à operação e manutenção da CSFD. Tem os objetivos de manter os objetivos da Missão Nacional de
Água para conservar água, minimizar desperdício e assegurar distribuição equânime, e se compromete a gerir recursos de água para melhor eficiência e consumo
sustentável.
Assim, de acordo com a Política, a CSFD deve:
a) colocar os dados do consumo de água em domínio público;
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b) desenvolver internamente o Sistema de Gestão Ambiental para promover
consciência sobre a necessidade de conservar a água entre os funcionários e partes interessadas;
c) aumentar a quantidade existente de recarga de captação de água de chuva
em 10% ao ano para os próximos três anos.
d) providenciar reciclagem da Planta de Tratamento de Esgoto e Planta de
Tratamento de Efluentes e reutilizar o efluente o máximo possível;
d) desenvolver e implementar organização ampla de controle de vazamentos
na planta para reduzir desperdícios;
e) indicar índice de referência do uso da água para diferentes propósitos e reduzir desperdício através de realização de auditorias semestrais de água
em todas as estações e depósitos;
f) reduzir custos de energia através da operação perfeita dos canos, para otimizar benefícios da tarifa do "Tempo do dia";
g) tomar iniciativa para fazer parceria com outros membros do governo e agências civis para desenvolver e implementar coleta da água da chuva na
CSFD.

4.9.7.5 Ruídos e vibrações
Os ruídos e vibrações são tratados na Política Ambiental da CSFD apenas
com referência ao momento de construção das linhas férreas e não ao transporte
ferroviário em si.

4.9.7.6 Acidentes ambientais
A Lei do Sistema Ferroviário (Construção de Trabalhos), artigo 31(1), dispõe
que é dever da administração ferroviária notificar o Governo Central de acidente que
possa ocorrer durante a construção da ferrovia ou em estágio subsequente, mas
como consequência da construção, caso resulte em perda de vida humana ou animal, ou dano a qualquer propriedade.
A Lei de Operação e Manutenção do Sistema Ferroviário de Délhi, nº
60/2002, artigo 8(c), dispõe que é dever do Comissário instaurar inquérito caso ocorra algum acidente na linha de metrô.
Nos artigos 57 e 58 trata acerca da responsabilidade do prestador de serviço
no caso de acidentes, sem, entretanto, tratar de danos ambientais.
1582

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

Sobre a responsabilidade por perdas e danos, dispõe o artigo 25(1) da Lei do
Sistema Ferroviário (Construção de Trabalhos), de 1978, que: sempre que a administração ferroviária exercer qualquer poder que lhe é conferido pelo ou ao abrigo da
supracitada Lei e, em consequência desse fato, qualquer dano, perda ou prejuízo é
sofrido por qualquer pessoa interessada, em qualquer terreno, construção, rua, estrada ou passagem, a administração ferroviária deve ser obrigada a pagar a essa
pessoa pelos danos ou perdas, da forma que for determinada pela autoridade competente. Não trata especificamente de danos ambientais ou de responsabilidade
ambiental.

4.9.7.7 Produtos perigosos
A Lei do Sistema Ferroviário (Operação e Manutenção), artigo 30(1), proíbe
que as pessoas levem para o transporte ferroviário material perigoso ou ofensivo.
Prevê também, no artigo 30(2), que se qualquer funcionário do Sistema Ferroviário
tiver razão para acreditar que qualquer pessoa está carregando consigo, em um recipiente, ou de outra forma, qualquer material perigoso ou ofensivo, ele pode pedir
que tal recipiente seja aberto pelo seu portador. Além disso, artigo 30(3), dispõe que
pessoas portando material perigoso ou ofensivo podem ser removidas do carro de
passageiros por qualquer funcionário.
A Lei, artigo 60, fixa que será aplicada multa para quem trouxer material ofensivo em cima do Sistema Ferroviário. A pessoa também será responsável por qualquer perda, lesão ou dano que possa ser causado pela presença desse material, e
poderá ser punida com pena de até quatro anos, conforme artigo 61.
Entretanto, nenhuma questão ambiental é abordada em relação aos produtos
perigosos.

4.9.8 Dimensão de segurança
A Lei nº 60, de 17 de dezembro de 2002, denominada Lei dos Metrôs (operação e manutenção), e sua emenda dispõem sobre a operação e manutenção e regula o funcionamento do sistema metroviário na Região Metropolitana da Cidade de
Délhi e questões a ele pertinentes. As Regras Gerais para as Ferrovias do Metrô, de
7 de fevereiro de 2013, tratam especificamente, da regulamentação geral das ferrovias do metrô e da sua abertura para o transporte de passageiros. Cabe ressaltar
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que não foi encontrada nenhuma lei que trate exclusivamente sobre segurança ferroviária para o transporte ferroviário da RM de Délhi.

4.9.8.1 Promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária
Não há, nos normativos, menção aos objetivos ou metas de segurança. No
entanto, a Lei dos Metrôs (operação e manutenção) permite que a administração do
sistema metroviário conduza quaisquer atividades ou desempenhe funções que possam vir a ser consideradas necessárias para fins de operação e manutenção do sistema (seção 5(b)). Entre essas atividades encontra-se a de temporariamente adentrar os terrenos adjacentes aos trilhos para remover obstruções ou evitar perigo iminente de qualquer procedência (seção 6(2)(c)).
Sobre métodos, indicadores e sistemas de gestão de segurança também não
foram encontradas menções nos normativos pesquisados.
Em relação à emissão de normas quanto à segurança para o cumprimento
das leis existentes (seções 22, 32, 47, 56 e 100), cabe destacar que o Governo Central pode nelas abordar os seguintes assuntos:
a) forma e data de elaboração e envio de relatório anual;
b) poderes, deveres e funções da equipe de segurança do sistema metroviário governamental;
c) transporte de material perigoso ou ofensivo;
d) formas de notificação de acidentes para entrega e pormenores do acidente
contidos nas notificações;
e) pessoas às quais serão enviadas notificações em relação a qualquer investigação, procedimento que deverá ser seguido na investigação e maneira pela qual será elaborado o relatório da investigação;
f) natureza da investigação que será realizada pela administração do sistema metroviário sobre as causas de acidentes;
g) realização de investigação;
h) procedimento de realização de investigação e elaboração de relatório;
i) realização de investigação sobre as causas de acidente;
j) forma de envio de relatório de acidentes pela administração do sistema
metroviário; etc.
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4.9.8.2 Certificação e autorização de segurança
A obrigatoriedade de posse de certificação ou autorização de segurança pelas
empresas ferroviárias (gestores de infraestrutura e operadores ferroviários), para
que possam exercer seu papel de forma segura, não foi abordada pelos normativos
analisados. Contudo, capacitação e certificação de empregados ferroviários que desempenham funções importantes para a segurança é tema das Regras Gerais para
as Ferrovias do Metrô, de 7 de fevereiro de 2013.
De acordo com essas Regras, todos os empregados da Metro Railway são
responsáveis pela segurança e pela proteção da propriedade da empresa, devendo:
evitar transgressão de suas premissas, furto, dano ou perda de propriedade, danos
aos passageiros ou a outras pessoas, incêndios e outros incidentes (seção 8); certificar-se de que todos os esforços feitos garantem a segurança das pessoas; atentarse para qualquer eventualidade, circunstâncias incomuns, obstrução de via, equipamento de sinalização com defeito ou falha, ou falha potencial, que comprometam a
segurança; relatar aos seus superiores eventos que se mostrem um risco à segurança; e oferecer assistência em caso de acidente ou obstrução da via (seção 13).
Todos os empregados devem receber uma cópia das regras sobre: o centro
de controle operacional; cada uma das estações ferroviárias; cada pátio de manutenção de composições, pátio de tração, pátio de permanência e pátio de sinalização; outros escritórios especificados de acordo com as instruções especiais; e todos
os empregados aos quais qualquer responsabilidade tenha sido atribuída por meio
dessas Regras (seção 3).
Para receberem um certificado de competência pelas mãos de seu superior
ou de qualquer outra autoridade envolvida, todos os empregados e suas equipes
devem estar completamente familiarizados com essas regras, assim como ter sido
aprovados na avaliação prevista por regulamento acerca de suas habilidades e de
seu conhecimento sobre as regras, regulamentações, procedimentos e manuais relevantes às funções a serem exercidas (seção 5). Os empregados devem continuamente prestar assistência no que diz respeito ao cumprimento dessas regras e relatar quaisquer condutas contrárias ao seu superior ou a outra autoridade envolvida
(seção 6).
Testes para verificar o uso de álcool e drogas não fazem parte dos requisitos
para a obtenção de certificados de competências, mas estão incluídos nas regras de

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1585

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

conduta, segundo as quais os empregados: não poderão consumir bebidas alcoólicas, sedativos, narcóticos ou drogas estimulantes durante as oito horas que antecedem o início de seu expediente ou durante o expediente (seção 11(1)); enquanto em
expediente, deverão ser considerados incapacitados de realizar suas funções se tiverem consumido bebidas alcoólicas, sedativos ou drogas estimulantes (seção
11(2)); e, enquanto em expediente, não poderão fumar (seção 11(3)).
Ainda fazem parte da conduta do empregado: usar uniforme e crachá; ser
prestativo, civilizado e educado; não exigir ou aceitar propina ou suborno; fornecer
assistência ao público; não omitir informações e não mentir em relatos e relatórios
pertinentes a sua função; fornecer seu nome e função quando solicitado (seção 12).
Especificamente no que concerne aos maquinistas, estes não podem conduzir trens sem que estejam aptos fisicamente e possuam um certificado de competência válido, assinado por eles próprios, no qual declaram estar plenamente cientes de
sua função (seção 25(1-2)). Caso o maquinista não tenha desempenhado sua função por três meses ou mais, deverá ter seu conhecimento reciclado por meio de uma
“jornada de treinamento” (seção 25(3)):
a) para uma ausência de três a seis meses, uma jornada de treinamento numa viagem com percurso de ida e volta; e
b) para uma ausência de mais de seis meses, três jornadas de treinamento
numa viagem com percurso de ida e volta.
Ainda sobre o maquinista, é relevante ressaltar o disposto na seção 29 das
referidas Regras:
a) cada trem deverá ser tripulado por apenas um maquinista;
b) não será permitida a presença de indivíduos na cabine do maquinista, exceto do assistente ou aprendiz, inspetor e outros funcionários devidamente
autorizados;
c) cada maquinista deverá, em alguns momentos de seu expediente, estar
em posse de:
− um manual contendo as regras gerais, as instruções especiais e os
procedimentos operacionais e de resolução de problemas,
− dois pares de óculos cuja utilização é obrigatória por determinação
médica,
− um equipamento de luz tricolor ou uma lâmpada manual capaz de mostrar as cores vermelho, verde e branco,
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− um relógio, e
− um kit de primeiros socorros;
d) cada maquinista, ao se apresentar no início do expediente, deverá examinar qualquer aviso emitido para sua orientação, em particular aqueles que
exigirem atenção especial para uma determinada via ou um determinado
dia;
e) o maquinista deverá passar pelo teste do bafômetro antes de assinar o
ponto de entrada e o ponto de saída;
f) o maquinista deverá conferir a continuidade e adequação do sistema de
frenagem e a pressão do ar antes de conduzir o trem para fora do pátio
ferroviário, bem como realizar o teste do sistema de frenagem assim que
possível;
g) caso o maquinista fique incapacitado enquanto conduz seu trem, ele deverá, se possível, informar a situação ao controlador de tráfego que, em seguida, informará o controlador da próxima estação em que o trem fará parada, para que este tome as providências necessárias em conformidade
com as instruções para procedimentos em tais situações.
No que tange ao maquinista de veículo de manutenção de propulsão própria,
assim como os demais maquinistas, também deverá ter certificado de competência
ou estar acompanhado de uma pessoa que tenha um certificado (seção 33(2)).
Medidas de cautela em caso de problemas ou defeitos com equipamentos ou
material rodante, bem como sua manutenção, são abordados pelas seções 28, 30,
31 e 33 das Regras Gerais para as Ferrovias do Metrô. De acordo com a seção 28,
quando ocorrer um problema com a via ou o equipamento de tração estiver passando por reparos, o maquinista deve ser informado sobre medidas de cautela adotadas
como, por exemplo, limitação da velocidade do trem, e o trecho em que se aplica.
Sendo identificados componentes defeituosos nos trens (sinalização de cabine, controles da cabine dianteira, iluminação interior, ventilação, sistema de frenagem, sistema de portas, etc.), eles devem ser retirados de operação o quanto antes
(seção 30(1)). Entretanto, caso haja perda de energia de tração em qualquer carro
articulado, o trem não precisará parar de operar a não ser que essa perda seja em
mais de um carro e a redução de velocidade cause atrasos aos passageiros. Já havendo defeito mecânico no motor de tração que trave as rodas, o trem deverá ser
mantido inoperável (seção 30(2)(i-ii)). No caso do trem ser retirado de operação, os
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passageiros deverão ser desembarcados em uma estação ou terminal e o trem deverá ser enviado ao pátio ferroviário.
Se houver falha em qualquer sistema de controle de trem, este deverá parar
de operar, a não ser que seja possível operá-lo por meio do isolamento dos componentes elegíveis do sistema de controle de trem e o engenheiro do material rodante
concorde com a continuação da operação (seção 30(3)). Se a falha for no sistema
de frenagem do carro, ele deverá ser isolado manualmente, o serviço retomado e o
trem retirado da via ao fim da jornada (seção 30(4)(ii)). Se essa falha ocorrer em
mais de um carro, em até 50 % do trem, a velocidade de operação deverá ser reduzida até a próxima estação onde ocorrerá o desembarque dos passageiros e, posteriormente, o trem será conduzido para o pátio. Se essa falha ocorrer em mais 50%
do trem, o trem deverá parar de operar imediatamente (seção 30(4)(iii-iv)).
De acordo com a seção 31(1-2), antes de serem postos à disposição para o
transporte de passageiros, os trens deverão ser inspecionados quanto às condições
da sinalização de cabina, dos circuitos de frenagem de emergência, da comunicação
via rádio, das luzes dianteiras e traseiras, do painel visual do sistema de controle e
monitoramento de trens (ou sistema de gerenciamento integrado de trens), do equipamento de frenagem, do dormente de válvula de isolamento, dos pequenos interruptores e selos de agulhas de segurança, e de qualquer outro item especificado em
instruções especiais.
Caso o trem passe pela inspeção, os funcionários por ela responsáveis devem assinar o certificado do teste de segurança indicando a duração de sua validade, e o maquinista que vai conduzi-lo deve conferir a validade desse certificado antes de operá-lo, bem como conferir se as luzes dianteiras, traseiras e sinalizadoras e
ainda o medidor de velocidade funcionam normalmente (seção 31(3-4)).

4.9.8.3 Autoridade responsável pela segurança
O capítulo IV da Lei dos Metrôs (operação e manutenção) dispõe, também,
sobre os comissários de segurança metroviária. De acordo com a Lei, o Governo
Central poderá nomear comissários de segurança metroviária que atuarão sob controle administrativo do comissário chefe de segurança de ferrovias (seção 7). Entre
os deveres dos comissários encontram-se, nos termos da seção 8 da Lei: inspecionar o sistema metroviário com a finalidade de verificar se é adequado para ser aberto ao transporte público de passageiros; efetuar as inspeções periódicas ou outras
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inspeções no sistema, material rodante e demais instalações; efetuar investigação
sobre a causa de qualquer acidente metroviário; e desincumbir-se dos demais deveres a ele conferidos.
Para cumprir suas funções, os comissários poderão (seção 9): entrar e inspecionar o sistema metroviário, material rodante e demais instalações; requerer o comparecimento à sua presença de funcionário do sistema e requerer dele, ou da administração do sistema, respostas ou retornos às perguntas conforme considerar conveniente; e requerer a apresentação de qualquer livro, documento ou objeto que lhe
pareça necessário inspecionar, pertencente ou na posse ou controle da administração do sistema.
A citada Lei determina que comissário chefe elabore de um relatório anual
contendo as atividades dos comissários no exercício fiscal anterior e envie uma cópia ao Governo Central, que a encaminhará à Casa do Parlamento (seções 12 e 13).

4.9.8.4 Segurança de trabalho
Segundo a já mencionada Lei dos Metrôs, os funcionários da administração
do sistema metroviário são considerados funcionários públicos (seção 90). Quanto
ao turno de trabalho, as Regras Gerais para as Ferrovias do Metrô determinam apenas que todos os empregados deverão estar de plantão nos locais, horários e períodos determinados, não podendo se ausentar ou abandonar suas funções ou ainda
alterar seu horário de expediente sem autorização (seções 9 e 10(1)), podendo ausentar-se por razões de saúde, mediante solicitação de dispensa, ocasião em que
deverá ser substituído no desempenho de suas atividades (seção 10(2))
Nada mais sobre segurança do trabalho, como fadiga, equipamentos de proteção individual, assistência em caso de acidentes aos trabalhadores, etc. é abordado pelas citadas Leis e Regras.

4.9.8.5 Acidentes e incidentes
A seção 2 das Regras Gerais para as Ferrovias do Metrô define acidente como qualquer evento que cause ou tenha potencial para causar a morte ou ferir funcionários, passageiros ou quaisquer outras pessoas, ou causar danos à propriedade
da Metro Railway, de passageiros ou de outras pessoas. Embora essas Regras definam acidentes, o termo é pouco encontrado durante o restante do seu texto. Por sua
vez, a Lei dos Metrôs (operação e manutenção) não apresenta a palavra “acidentes”
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na sua lista de definições, mas aborda o assunto muitas vezes.
Como uma das medidas de melhoria da segurança e, portanto, de prevenção
de acidentes, pode-se citar, de acordo com a mencionada Lei, o fato da abertura do
sistema metroviário só ser possível após: realização de inspeção de todo o sistema
e do material rodante utilizado; verificação da conformidade das dimensões com as
normas pertinentes; verificação de atendimento das exigências para estrutura de trilho e pontes, padrões de sistema de sinalização, sistema de tração, caráter estrutural geral de obras civis, tamanho dos eixos e carga máxima bruta sobre os eixos de
qualquer material rodante; e, consequentemente, emissão de parecer favorável à inexistência de perigo por seu uso (seção 15(1)). Caso o parecer não seja favorável,
essa decisão deve ser justificada em relatório, assim como as exigências que deverão ser atendidas para que seja permitida a abertura do sistema (seção 15(2)).
Mesmo após ser aberto para o transporte, o sistema poderá vir a ser fechado
ou a utilização do material rodante poderá ser suspensa, ou medidas de cautela deverão ser adotadas tanto para o sistema quanto para o material rodante se o seu
uso for considerado perigoso (seção 18). O sistema somente poderá ser reaberto, ou
o material rodante utilizado, se o comissário constatar em nova inspeção que eles
não apresentam ameaça à segurança pública (seção 19).
Quando ocorrer acidentes que causem a suspensão temporária do tráfego,
este poderá ser reaberto na medida em que o funcionário do sistema, responsável
pelas obras realizadas em razão do acidente, tenha certificado por escrito que a reabertura do sistema não representa risco às pessoas (seção 17).
Após ocorrida qualquer colisão entre trens, descarrilamento, acidente que resulte ou cuja natureza normalmente resulte em perda de vida humana ou ferimento
grave, ou acidente de outra natureza que o Governo Central porventura notifique, o
funcionário responsável pelo trecho deverá, o mais rapidamente possível, entregar
uma notificação do acidente ao comissário adjunto, ao comissário adjunto de polícia,
ao funcionário encarregado da delegacia de polícia e ao magistrado ou policial porventura nomeado para tanto pelo Governo Central (seção 38(1)). A administração do
sistema em cuja jurisdição tiver ocorrido o acidente deverá, o mais rapidamente possível, entregar a notificação do acidente ao Governo Estadual e ao comissário competente (seção 38(2)).
Assim que recebida a notificação, o comissário deverá notificar a administração do sistema de que irá iniciar uma investigação sobre as causas dos acidentes
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que resultaram em mortes ou feridos graves ou de outros acidentes, caso julgue necessário (seção 39(1)). Se o comissário não puder realizar a investigação, deverá
notificar a administração do sistema metroviário (seção 39(2)) e a investigação será
por ela conduzida (seção 40).
Para que possa realizar as investigações, o comissário terá os seguintes poderes (seção 41):
a) convocar e obrigar o comparecimento de pessoas e interrogá-las sob juramento;
b) requerer procedimento probatório e produção de documentos;
c) receber provas ou declarações juramentadas;
d) requisitar qualquer registro público ou respectivas cópias de qualquer tribunal ou órgão; e
e) qualquer outra questão porventura prescrita.
Não será usada contra o comissário nenhuma declaração de depoimento
prestado perante ele em uma investigação (seção 42).
Cabe destacar que o Governo Central pode optar por nomear uma comissão
de investigação para averiguar um acidente, e, nesse caso, a investigação iniciada
pelo comissário ou pela administração não será levada adiante e todos os registros
ou documentos relevantes serão entregues à comissão (seção 44).
Relatórios sobre acidentes deverão ser entregues pela administração do sistema metroviário ao Governo Central na forma e periodicidade porventura prescritas
(seção 46).
Para auxiliar na consecução dessas disposições, normas podem ser emitidas
pelo Governo Central, conforme disposto anteriormente, por exemplo, sobre (seção
47):
a) as formas de notificação de acidentes para entrega e os pormenores do
acidente contidos nas notificações;
b) as pessoas às quais serão enviadas notificações em relação a qualquer
investigação, o procedimento que deverá ser seguido na investigação e a
maneira pela qual será elaborado relatório da investigação;
c) a natureza da investigação que será realizada pela administração do sistema metroviário sobre as causas do acidente;
d) a realização de investigação;
e) o procedimento de realização de investigação e a elaboração do relatório;
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f) a realização de investigação sobre as causas do acidente; e
g) a forma de envio de relatório de acidentes pela administração do sistema
metroviário.
Em relação às responsabilidades em caso de acidentes, a administração do
sistema metroviário ficará responsável pelo pagamento de indenização por perda
ocasionada pela morte ou lesão corporal de qualquer pessoa (seção 57). Para tratar
dessas reivindicações de indenização será nomeado, pelo Governo Central, um comissário de reivindicações (seção 48).
O pedido de indenização, portanto, poderá ser apresentado ao comissário de
reivindicações (seção 58): pela pessoa que tiver sofrido o dano ou a perda; por todos ou quaisquer dependentes do falecido, caso o acidente tenha resultado em morte; ou agente devidamente autorizado pela pessoa prejudicada ou todos ou quaisquer dependentes do falecido.

4.9.8.6 Danos intencionais e polícia ferroviária
Danos intencionais são citados pela Lei dos Metrôs (operação e manutenção),
indiretamente, por meio de certas proibições e também da definição de crimes, nos
quais estão inclusos estes comportamentos:
a) utilizar o sistema acometido de doença infecciosa ou contagiosa (seção
27);
b) portar material perigoso ou ofensivo (seção 30);
c) entrar e/ou permanecer em qualquer parte do sistema metroviário sem autorização legal (seções 31 e 64(1));
d) estar em estado de embriaguez (seção 59(a));
e) cometer qualquer ato de perturbação ou vandalismo, ou ato de atentado
ao pudor, ou usar linguajar abusivo ou obsceno (seção 59(b));
f) incomodar, deliberadamente ou sem justificativa, de qualquer forma qualquer passageiro (seção 59(c));
g) realizar manifestação em qualquer parte do sistema metroviário ou em suas instalações (seção 62(1));
h) afixar cartaz ou escrever ou desenhar qualquer coisa em qualquer compartimento ou carro do sistema metroviário ou em quaisquer instalações
sem autorização legal (seção 62(2));
i) viajar no telhado de trem ou em qualquer parte de trem não destinada ao
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uso de passageiros, ou projetar qualquer parte de seu corpo para fora de
trem (seção 63);
j) caminhar nos trilhos do metrô sem autorização legal (seção 64(2));
k) obstruir ou fazer com que qualquer trem ou material rodante no sistema
metroviário seja obstruído, ou tentar obstruí-lo ficando nos trilhos, fazendo
piquete ou mantendo sem autorização qualquer agitação no sistema metroviário ou violando quaisquer instalações de sinalização ou manipulando
seu mecanismo de funcionamento, ou por outros meios (seção 67);
l) obstruir ou impedir, deliberadamente, qualquer funcionário do sistema metroviário de cumprir com seus deveres (seção 68);
m) viajar sem o devido bilhete ou passagem ou além da distância autorizada
(seção 69(1));
n) fazer uso ou manipular, sem causa razoável e suficiente, quaisquer meios
fornecidos em um trem pela administração do sistema metroviário para a
comunicação entre passageiros e funcionários encarregados do trem, ou
utilizar indevidamente o alarme do trem (seção 70);
o) violar, propositadamente, o código de segurança de qualquer bilhete de
passagem, ou rasurar, alterar, falsificar, reproduzir ou agir de maneira a
acarretar perda de receita ao sistema metroviário (seção 71);
p) retirar ou propositadamente danificar qualquer painel ou documentos afixados ou postados por ordem da administração do sistema metroviário
(seção 72(a));
q) obliterar ou alterar quaisquer letras ou figuras de qualquer painel ou documento ou em qualquer material rodante (seção 72(b));
r) vender ou expor para venda qualquer produto não autorizado pela administração do sistema metroviário, seja qual for, em qualquer carro do metrô
ou em qualquer parte das instalações do metrô (seção 73);
s) soltar ou deslocar qualquer trilho ou qualquer outro objeto ou coisa pertencente ao sistema metroviário (seção 74(a));
t) mudar de posição, movimentar, destrancar ou desviar qualquer ponto ou
maquinaria pertencente ao sistema metroviário (seção 74(b));
u) praticar ou fazer com que seja praticado qualquer ato de sabotagem em
relação ao sistema metroviário, tencionando colocar ou sabendo que provavelmente colocará em risco a segurança de qualquer pessoa (seção
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74(c));
v) vender ou tentar vender qualquer passagem possibilitando a qualquer outra pessoa com ela viajar, caso não seja funcionário do sistema metroviário
ou agente autorizado para tal atividade (seção 75);
w) atirar ou fazer, ilicitamente, com que qualquer material atinja qualquer material rodante que faça parte de trem, com intenção de colocar em risco ou
sabendo ser provável colocar em risco a segurança de pessoas que estejam no material rodante (seção 76);
x) praticar qualquer ação ou se omitir em praticar ação que por lei lhe caiba,
com probabilidade da prática ou da omissão colocar em risco a segurança
de qualquer pessoa viajando ou presente no sistema metroviário (seção
77);
y) agir com intenção de causar ou sabendo ser provável que cause dano ou
destruição de quaisquer bens do sistema metroviário, mediante incêndio,
substância explosiva ou por outra forma (seção 78(1));
z) mediante ato ilícito ou qualquer omissão dolosa ou negligência ou manipulação de dispositivos de segurança, colocar em risco ou fazer com que seja colocada em risco a segurança de qualquer pessoa viajando ou presente em qualquer sistema metroviário, ou obstruir ou fazer com que seja obstruído ou tente obstruir qualquer material rodante em qualquer sistema metroviário (seção 79); e
aa) apresentar reivindicação falsa ou que saiba ou acredite ser falsa (seção
80).
Em relação aos funcionários, cabe destacar que nenhum deles deve, enquanto estiver em serviço, colocar em risco a segurança de qualquer passageiro, por
meio de qualquer ação ou omissão imprudente ou negligente, ou por meio do descumprimento qualquer norma, regulamento ou ordem que, segundo seus termos de
trabalho, o funcionário fosse obrigado a cumprir, e do qual tivesse sido notificado
(seção 65). Da mesma forma, nenhum funcionário deve abandonar suas obrigações
antes de chegar à estação ou local, sem autorização ou sem devidamente passar o
trem ou material rodante a outro funcionário do sistema metroviário autorizado (seção 66).
Caso alguma pessoa cometa qualquer crime, poderá ser detida sem mandado
de prisão ou outra autorização escrita por qualquer funcionário do sistema metroviá1594
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rio ou por qualquer outra pessoa que o funcionário do sistema metroviário ou policial
possa vir a chamar para ajudá-lo (seção 82). A administração do sistema metroviário
poderá formar e manter equipe de segurança para sua linha (seção 97).

4.9.8.7 Segurança na interoperabilidade
Assim como na análise da Índia, não foram encontradas referências à segurança na interoperabilidade nos dispositivos legais da RM de Délhi pesquisados.

4.9.8.8 Controle, comando e sinalização
As Regras Gerais para as Ferrovias do Metrô contêm um capítulo – capítulo II
– dedicado à sinalização e controle do sistema metroviário. De acordo com a seção
16(1) dessas Regras, a sinalização a ser usada para controle da movimentação de
trens deve ser composta por sinalização de cabina, fixa, de pátio e manual.
A sinalização fixa deve ser posicionada no leito esquerdo do trilho e ser visível
a uma distância que possibilite ao maquinista frear um trem que esteja a 23 km/h
(seção 16(3)). Deve, ainda, ser usada nas linhas em aproximação a todas agulhas e
cruzamentos de áreas de intertravamento (seção 18(1)) e na entrada e saída da via
principal em todos os trilhos quando não equipados com o sistema de proteção automática de trens (seção 18(2)).
Uma luz vermelha permanente deve estar localizada em todas as vias sem retorno de modo a indicar a partir de que ponto o trem não deverá prosseguir (seção
18(3)) e marcadores de parada deverão estar localizados em todas as plataformas
de maneira a indicar onde o trem de um determinado comprimento deverá parar para o embarque e desembarque de passageiros (seção 18(4)).
Quanto à sinalização do material rodante (seção 25):
a) cada trem, enquanto operado manualmente, deverá apresentar duas luzes brancas na parte dianteira e duas luzes vermelhas na parte traseira de
acordo com o sentido de destino;
b) um trem imóvel em uma via em utilização deverá ser protegido e deverá
apresentar duas luzes vermelhas na parte dianteira e duas luzes vermelhas na parte traseira; e
c) os trens estabilizados em um pátio ou em um posto de cruzamento deverão apresentar, pelo menos, uma luz vermelha em cada ponta em um posto de cruzamento com duas vias únicas e no trecho sem saída do posto de
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cruzamento.
O controle da sinalização e das agulhas deverá ser feito a partir de um painel
de definição de rota, no qual qualquer rota que tenha sido liberada para um trem não
deverá ser fechada até que o trem tenha cumprido todo o trajeto, exceto em casos
de emergência ou outros que exijam que uma rota alternativa seja liberada (seção
19(1, 3)). Quando ocorrerem falhas em equipamentos essenciais, o sistema de sinalização com indicação o mais restrita possível deve ser ativado, e em controles de
definição de rota, as agulhas poderão ser redirecionadas individualmente a partir do
centro de controle operacional, da sala de comando da estação ou localmente (seção 19(2) e (4)).
Em relação ao controle de sinalização, cabe destacar (seção 20(1)):
a) a sinalização da via principal é controlada a partir do Centro de Controle
Operacional e funciona normalmente sob controle automático, sendo as
rotas definidas e os intervalos entre trens regulados por computador;
b) o controlador de tráfego pode, caso seja necessário, entregar o controle
da sinalização de uma estação em particular ao controlador da estação,
sendo um painel de controle local ou estação de trabalho fornecidos para
esse propósito;
c) em caso de falha completa de controle por parte do Centro de Controle
Operacional, o controle total deverá ser transferido a um centro de controle
reserva em stand by. Esta poderá estar localizada em outra localidade por
razões de controle de tráfego e controle da energia de tração; e
d) a movimentação de trens deverá proceder normalmente sob controle de
um computador, mas o controlador de tráfego deverá poder definir rotas
manualmente, assim como agulhas individuais, caso seja necessário.
No que se refere à comunicação de segurança (seção 20(2)), toda a comunicação entre o Centro de Controle Operacional e os maquinistas, controladores de
estação, o departamento de estrutura dos trilhos e as equipes de manutenção da rede elétrica, de material rodante, sinalização e telecomunicação deverão ser gravadas com a marcação de tempo e preservadas para análise de incidentes e também
para treinamento. Além disso, o modo de preservação e sua duração deverão ser
especificados nas instruções especiais. Os empregados da Metro Railway deverão
realizar comunicação e reconhecer as mensagens enviadas de forma que seja garantido o estabelecimento de comunicação entre as partes envolvidas
1596

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

O sistema de sinalização da linha em utilização deverá ser parte do sistema
de proteção automática de trens. Todos os trens de passageiros deverão ter o equipamento de proteção automática, podendo ser operados manualmente sob o comando do sistema de proteção automática de trens (seções 20(3)(i), (7)(ii)).
Segundo a seção 21, se um trem que estiver funcionando sob o sistema de
operação automática ou sinalização de cabina vier a parar em uma via em utilização
e não receber um código “PROSSIGA” dentro de sessenta segundos, o maquinista
deverá informar o controlador de tráfego, por rádio, e pedir instruções.
No caso de falha de sinalização de cabina, o sistema de freios de emergência
deve ser ativado e o maquinista deverá informar ao controlador de tráfego sua situação para que ele lhe dê instruções (seção 22(1-2)). No caso de falha da sinalização
fixa, o maquinista deverá parar o trem e pedir instruções ao controlador de tráfego
via rádio (seção 23(1)). Já no caso de falha ao definir a rota, deve ser observado o
seguinte (seção 24(1,2)):
a) se uma rota que cruze uma área de intertravamento não puder ser definida
automaticamente ou por controle manual a partir do Centro de Controle
Operacional, o controle da área deverá ser, então, transferido ao Centro
de Controle Operacional mais próximo da área em questão; e
b) se a rota não puder ser definida por meio da estação de trabalho ou do
painel de controle de sinalização presente na sala de comando da estação, o Controlador de Tráfego deverá instruir o maquinista a parar o trem e
aguardar instruções.
As equipes do Centro de Controle Operacional, da estação e do trem devem
garantir que os intervalos previstos entre trens sejam mantidos (seção 26(1)). Além
disso (seção 26(2)):
a) o controlador de tráfego deverá ser responsável tanto pela manutenção de
serviços agendados até quando for possível, assim como pela restauração
dos serviços relacionados ao funcionamento dos trens em caso de atraso
ou interrupção de serviços;
b) o controlador de tráfego presente no Centro de Controle Operacional poderá alterar a tabela de horários e intervir manualmente a fim de definir e
liberar rotas caso a tabela de horários precise ser reorganizada ou em caso de interrupção dos serviços por um longo período de tempo;
c) cada maquinista deverá iniciar a operação de seu trem na estação termiANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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nal assim que receber a ordem de partida;
d) cada maquinista deverá iniciar a operação de seu trem em uma estação
intermediária no horário indicado pela ordem de partida.; e
e) cada maquinista deverá seguir toda e qualquer instrução fornecida pelo
controlador de tráfego que seja diferente dos horários agendados para o
seu trem.

4.10 Japão
4.10.1 Contextualização
4.10.1.1 Caracterização
O Japão é um país insular localizado na Ásia Oriental, limitado em toda sua
extensão pelo Oceano Pacífico. O país é subdividido em 47 províncias, dentre elas
destacando-se Tóquio, sua capital. Seu território abrange 377.947 km², abrigando
uma população que em 2015 era de 126.573.481 ha., dos quais 93,02% residiam
em área urbana (IBGE, 2016). Tóquio é a cidade mais populosa do país, com cerca
de 38.001.000 de hab. estimados em 2015, segundo dados da CIA (2016). A pirâmide populacional conforme a idade dos habitantes pode ser vista na Figura 3.23.

Figura 3. 23 – Pirâmide populacional do Japão

Fonte: CIA (2015).
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O relevo é de sua maioria montanhoso. O ponto mais baixo é Hachrio-gata ,
que fica 4 m abaixo do nível do mar e o mais alto é o Monte Fuji, com altura de 3.776
m. A Figura 3.24 apresenta o mapa físico do Japão, com as áreas mais claras sendo
as de menor altitude e, conforme a escala (verde) escurece, a altitude aumenta,
sendo as montanhas as últimas da escala.

Figura 3. 24 – Mapa Físico da Japão

Fonte: Worldatlas (2015).

O Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2013 foi de US$ 4,127 trilhões, com
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PIB per capita de US$ 38,2, consoante CIA (2016). O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), em 2013, alcançou o valor de 0,891, classificado na faixa de alto desenvolvimento humano, o que colocou o país na 19ª posição mundial (IBGE, 2016).
Um resumo desses dados pode ser visualizado no Quadro 3.9.

Quadro 3. 9 – Características gerais do Japão
Características gerais da Japão
Tipo de Governo

Monarquia Constitucional

Área¹

377.947 km²

População (2014)¹

126.573.481 de hab.

População urbana (2014)¹

93,02%

População rural (2014)¹

6,98%

PIB (2013)²
PIB per capita²
IDH (2013)¹

US$ 4,127 trilhões
US$ 38,2
0,891

Fonte: adaptada de 1IBGE Países (2016), ²World Factbook (2016)

4.10.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
Dados da CIA (2016), referentes a 2014, apresentam a rede ferroviária japonesa como a 12ª maior do mundo em extensão, com 27.311 km. Destes, 4.800 km,
tem bitola padrão (1,435m). Há ainda 132 km de bitola mista (1,435m – 1,067m),
124km de bitola 1,372m, 22.207km de bitola 1,067m e 48 km de bitola de 0,762 m.
75% de toda extensão da rede é eletrificada. O mapa da Figura 3.25 ilustra a rede
ferroviária japonesa, sendo que as linhas em amarelo representam as linhas regulares e as em vermelho as linhas de alta velocidade.
A densidade ferroviária do Japão é de aproximadamente 72,26 km de ferrovias/1.000 km² de território. Cerca de 70% da malha ferroviária japonesa é operada
pela Japan Railways (JR), enquanto que os 30% restantes pertencem a diversas
companhias privadas (JAPAN-GUIDE, 2016).
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Figura 3. 25 – Rede ferroviária japonesa

Fonte: Airport guide145 (2016).

4.10.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
O transporte de passageiros pode ser feito por meio de linhas regulares, ou linhas Shinkansen (Figura 3.26), as quais são famosas no mundo inteiro e se referem
a trens de alta velocidade operadas pela Japan Railways. Os trens de alta velocidade podem chegar a 320km/h, são geralmente pontuais, confortáveis e eficazes.

145

Disponível em: <http://airportguide.com/japan_rail_map.php>.
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Figura 3. 26 – Linhas Shinkansen de alta velocidade no Japão

Fonte: Japan-guide146 (2016).

A maioria dos trens Shinkansen oferecem a possiblidade de viajar em primeira ou segunda classe, na qual a principal diferença é no conforto dos assentos. Os
trens Shinkansen oferecem também a possiblidade de reserva de assentos antes do
embarque, para que não se corra o risco de ter que viajar de pé por conta de lotação
dos assentos. Outra possibilidade, a qual é exclusiva para turistas, é a compra do
cartão Japan Rail Pass, o qual pode ser utilizado para viajar em qualquer trem de alta velocidade em um período de 1 a 3 semanas, dependendo de qual cartão for
comprado, tornando-o uma ótima oferta para quem visita o país.
Planeja-se a construção de diversas novas linhas de trem de alta velocidade
até o ano de 2045. A Figura 3.27 ilustra, em vermelho, os trajetos novos em planejamento.

146

Disponível em: <http://www.japan-guide.com/e/e2018.html>.
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Figura 3. 27 – Novas rotas de trens de alta velocidade planejadas

Fonte: Japan-guide147 (2016).

4.10.1.4 Arranjo institucional
O Japão é uma monarquia constitucional, na qual é baseada no sistema parlamentarista, sendo que a figura de maior poder no governo é o primeiro ministro,
atual Shinzo Abe. Já o imperador do Japão é o símbolo do estado, não tendo qualquer poder relacionado ao governo, sendo que suas atividades são meramente cerimoniais. (Consulado Japonês, 2016). Dentre as uniões político-econômicas das
quais a Índia participa, destacam-se o Brics, G-20, OMC, SAFTA.
O ministério de territórios, infraestrutura, transportes e turismo (MLIT) é o encarregado pelo desenvolvimento ferroviário do país, tendo como ministro chefe Mr
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Disponível em: <http://www.japan-guide.com/e/e2018.html>.
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Akihiro Ohta. O ramo ferroviário do ministério é dividido conforme mostra a Figura
3.28.

Figura 3. 28 – Setor ferroviário do Ministério de Territórios, Infraestrutura, Transporte e Turismo japonês

Fonte: Ministério de Territórios, Infraestrutura, Transporte e Turismo (2015)148.

4.10.2 Dimensão jurídico-legal
4.10.2.1 Regime
4.10.2.1.1 Tratamento constitucional e competências
Em termos de tratamento constitucional, cumpre ressaltar que, diferentemente
do Brasil, o Japão possui uma Constituição Federal muito mais concisa e direta, sem
grandes detalhamentos. A mesma prevê, em linhas gerais, a estrutura governamen148

Disponível em: <http://www.mlit.go.jp/common/000026153.pdf>.
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tal parlamentar do país, os pilares democráticos em que o Japão está pautado, restringindo os poderes do Imperador. Ademais, a renúncia à guerra em prol da busca
pela manutenção da paz, bem como os direitos e deveres básicos dos cidadãos.
Ao contrário da Constituição Federal Brasileira, a estrutura do referido instrumento constitucional não detalhada e não se estende com relação aos direitos dos
cidadãos, isentando-se de prever, assim, direitos sociais de transporte, como faz a
Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 6º. Tampouco há qualquer previsão
quanto ao transporte ferroviário, sua exploração e operação.
O sistema ferroviário japonês, também denominado de Ferrovias Nacionais
Japonesas, passou por um processo de remodelação e privatização, que teve início
em 1º de abril de 1987, baseado na Lei nº 87, de 4 de dezembro de 1986, em virtude
dos problemas do setor então enfrentados, principalmente em relação aos débitos
das Ferrovias Nacionais Japonesas. Fez parte dessa reestruturação a Lei de Negócios Ferroviários – Lei nº 92, de 4 de dezembro de 1986.
Assim, com a privatização, as Ferrovias Nacionais Japonesas foram divididas
em diferentes companhias limitadas regionais, tendo o Estado criado 6 empresas limitadas de transporte de passageiros, conforme artigo 6º, § 2º da Lei nº 87/1986:
a) Companhia Ferroviária de Passageiros Hokkaido;
b) Companhia Ferroviária de Passageiros do East Japan;
c) Companhia Ferroviária de Passageiros Tokai;
d) West Japan;
e) Companhia Ferroviária de Passageiros Shikoku; e
f) Companhia Ferroviária de Passageiros Kyushu.
Estas empresas integram o chamado JR Group – Japan Railways Group. Importante ressaltar, ainda, que na ocasião, também foi criada uma empresa limitada
para transporte ferroviário de carga, integrante do JR Group, denominada Companhia Ferroviária de Carga do Japão.
As referidas empresas ficaram encarregadas do serviço ferroviário nas regiões indicadas em seus nomes, objetivando a promoção de um serviço de transporte
mais eficiente (art. 10). Criou-se, ainda, um plano de sucessão, de forma a estabilizar o setor com essa reforma, na qual as empresas criadas assumiram a longo prazo as dívidas então existentes das Ferrovias Nacionais Japonesas (art. 13). Ademais, essas empresas sucessoras assumiram no momento de sua incorporação, os
direitos e deveres das Ferrovias Nacionais Japonesas, conforme disposto pelo artigo
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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22. As Ferrovias Nacionais Japonesas passaram, então, a se chamar Empresa de
Liquidação Ferrovias Nacionais Japonesas, assumindo a disposição de bens e débitos não transferidos às empresas sucessoras criadas (art. 15).
Além dessas empresas, existe o sistema ferroviário de alta velocidade do Japão, conhecido como Shinkansen, conforme estabelecido pela Lei de Desenvolvimento Nacional da Rede Ferroviária de Shinkansen – Lei nº 71, de 18 de maio de
1970. As instalações das linhas de alta velocidade Shinkansen foram arrendadas ou
vendidas para empresas de passageiros, pertencendo, assim, ao JR Group.
Importante ressaltar, ademais, que, no início do movimento de privatização, o
Estado manteve a propriedade das empresas sucessoras. Paulatinamente, houve a
privatização de algumas das empresas, através da venda de quotas, mas algumas
ainda permanecem como sendo de propriedade da Agência de Construção, Transporte e Tecnologia Ferroviária do Japão, agência independente do Estado.
Outrossim, através da análise da legislação japonesa em vigor, pode-se dizer
que, inobstante a privatização do setor, com a criação das empresas regionais de
transporte ferroviário de passageiros, o sistema férreo japonês é supervisionado pelo
Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que visa a garantir o atendimento dos padrões mínimos de qualidade e segurança, buscando a comodidade
dos cidadãos e o desenvolvimento econômico do país.
Importante ressaltar, nesse aspecto, a Portaria Ministerial nº 151, de 25 de
dezembro de 2001, que trata das Normas Técnicas Regulamentadoras das Ferrovias Japonesas. Trata-se, em linhas gerais, de um manual com um foco mais técnico,
que determina minuciosamente os padrões a serem observados pelos operadores
ferroviários no que tange a construção, operação, questões relativas à segurança e
funcionários, manutenção, entre outros. O referido instrumento serve como base para os diversos operadores para fins de exploração do sistema férreo japonês e deve
ser devidamente observado.

4.10.2.1.2 Regimes de exploração e instrumentos contratuais
Com relação ao regime de exploração, destaca-se, primeiramente, o regime
aplicado à rede ferroviária de alta velocidade do Japão na época de seu desenvolvimento. A norma que trata do tema é a chamada Lei de Desenvolvimento Nacional
da Rede Ferroviária de Shinkansen – Lei nº 71/1970. Não obstante a estrutura ferroviária Shinkansen já ter sido arrendada ou vendida, cumpre destacar o regime apli1606
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cado em sua constituição, para fins de construção e exploração.
O seu artigo 6º prevê que cabe ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo designar as pessoas jurídicas que ficarão responsáveis pela construção e pela operação das linhas ferroviárias de alta velocidade a serem construídas, o que se dá, como restará analisado mais adiante, com base em um Plano Básico desenvolvido pelo referido Ministério, no qual são apontadas as regiões com
maior demanda.
A designação da pessoa jurídica poderá ser feita para toda uma linha ferroviária ou para partes da mesma (art. 6º, § 2º). Destaca-se, ademais, que essa designação poderá ser feita também à Agência de Construção, Transporte e Tecnologia Ferroviária do Japão (art. 6º, § 3º). Contudo, a designação de uma pessoa jurídica deverá ser precedida de consulta prévia à pessoa jurídica pretendida, a qual deverá
manifestar seu consentimento. O mesmo não se aplica em se tratando da designação da Agência de Construção, Transporte e Tecnologia Ferroviária do Japão (art.
6º, §§ 4º e 5º).
Esse mesmo artigo 6º, em seu § 6º, exige que a pessoa jurídica a ser designada a atuar como operadora ou construtora deve ser reconhecida por sua adequada capacidade para fins de implementação da operação ou construção pretendida.
Por fim, cumpre destacar novamente que, com o advento da Lei nº 87/1986,
que determinou a reforma do sistema férreo nacional, as Ferroviais Nacionais Japonesas foram substituídas por seis empresas privadas voltadas para o transporte ferroviário de passageiros, cujas ações foram colocadas para negociação no mercado.
Percebe-se, com base no acima exposto, que o sistema ferroviário japonês é
bem diferente do sistema férreo no Brasil, em que o Estado gere todo o setor mediante procedimentos licitatórios.

4.10.2.2 Objeto
Antes de se adentrar na análise, propriamente dita, das condições contratuais, cumpre esclarecer que no Japão, diferentemente do Brasil, os negócios ferroviários são subdivididos em três categorias distintas, denominadas de Negócios Ferroviários do Tipo I, Negócios Ferroviários do Tipo II e Negócios Ferroviários do Tipo III,
conforme disposto pelo artigo 2º da Lei de Negócios Ferroviários – Lei nº 92/1986.
Os Negócios Ferroviários do Tipo I dizem respeito às pessoas jurídicas que
atuaram como construtores e operadores, ou seja, atuam no transporte de passageiANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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ros e frete nas ferrovias em que construíram.
Os Negócios Ferroviários do Tipo II, por sua vez, estão relacionados às pessoas jurídicas que atuam apenas como operadores, e, dessa forma, o transporte de
passageiros e frete ocorrem em ferrovias construídas por terceiros.
Por fim, os Negócios Ferroviários do Tipo III referem-se às pessoas jurídicas
que atuam como construtores apenas, construindo ferrovias para uso exclusivo dos
operadores do Tipo II.

4.10.2.2.1 Condições contratuais
Quanto às condições contratuais, vale trazer ao presente estudo a Lei nº
87/1986, que inaugurou a reforma do sistema ferroviário, figurando, assim, como
uma tentativa de reformar e desenvolver o setor que enfrentava grave crise institucional e financeira. O artigo 1º da norma indica o maior objetivo da reforma que é a
criação de uma nova estrutura administrativa que possa atender adequadamente as
demandas do setor com eficiência, de forma a contribuir com a vida dos cidadãos e
com a economia nacional. Este pode ser entendido como a base fundamental para o
padrão de desempenho a ser seguido pelo setor férreo.
Posteriormente, em 2001, com a promulgação da Lei nº 61/2001, que implantou ajustes à lei referente às empresas ferroviárias de passageiros, estabeleceu, em
seu artigo 2º, § 1º, que, para que seja assegurada a melhor conveniência dos usuários do modal, bem como a manutenção das condições adequadas para uso das instalações ferroviárias, visando, ainda, ao fortalecimento da economia e da sociedade,
o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo deve estabelecer e publicar guias e orientações a serem observadas pelas empresas ferroviárias, em especial as empresas sucessoras, para fins de administração dos seus negócios.
Esses guias emitidos pelo referido Ministério deverão determinar os seguintes
itens:
a) questões relativas à fixação apropriada das tarifas para passageiros, correto uso das instalações ferroviárias e outras questões de forma a assegurar a coordenação e a cooperação entre as empresas nos negócios ferroviários;
b) questões referentes à manutenção adequada das linhas ferroviárias, operadas de acordo com a demanda, visando a assegurar a conveniência dos
usuários no desenvolvimento das estações e de outras instalações ferrovi1608
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árias; e
c) questões referentes à atenção a ser dada a pequenas e médias empresas
do setor, de forma a não impactar suas atividades.
O artigo 3º dessa mesma norma prevê, ainda, que o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo pode orientar as empresas, caso entenda que as
mesmas precisam de maiores esclarecimentos para se adequar aos guias emitidos.
A criação de guias por parte de um órgão único nacional certamente contribui
para o melhor desempenho do setor, unificando as medidas a serem adotadas, bem
como facilitando a melhor inspeção dos serviços prestados. Ademais, o sistema gera
maior isonomia na regulação do setor entre as empresas, considerando que todas
deverão seguir os mesmos padrões pré-definidos.
Assim, trata-se de medida louvável e interessante, para fins de controle e regulação do setor, o que poderia ser adotado no Brasil.

Condições da prestação dos serviços
No que se refere às condições da prestação dos serviços, cabe mencionar
novamente Portaria Ministerial nº 115/2001, de 25 de dezembro, emitida pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que, conforme anteriormente introduzido, trata das principais questões técnicas e o padrão a ser adotado pelos operadores na exploração do sistema férreo japonês.
O seu artigo 1º prevê, de forma suscita, o ideal da Portaria sob análise:
Artigo 1. Esta Portaria Ministerial é estabelecida para garantir o transporte
seguro e estável e assim, contribuir para a promoção do bem-estar público,
estabelecendo as necessárias normas técnicas para as instalações a serem
utilizadas para transporte ferroviário (a seguir designado "Instalações"), e
estrutura e manuseio da frota de trens.

Outrossim, deve-se analisar a questão da segurança no transporte. Nesse tocante, destaca-se o artigo 182 da Lei nº 92/1986, que obriga o operador ferroviário a
reconhecer que a segurança no transporte ferroviário é a prioridade e a maior preocupação do negócio, devendo sempre se esforçar no sentido de aperfeiçoar os padrões de segurança.
Além disso, este mesmo diploma legal prevê, em seu artigo 183, § 1º, que o
operador deverá elaborar o chamado Regulamento de Gerenciamento de Segurança, o qual deverá ser apresentado ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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e Turismo. Esse Regulamento de Gerenciamento de Segurança deverá estipular as
medidas necessárias a serem observadas pelo operador, com base em Portaria do
referido Ministério (art. 183, § 2º), podendo o Ministério, por sua vez, determinar que
o mesmo seja alterado, caso entenda não atender à Portaria Ministerial.
Já a Portaria Ministerial nº 151/2001 prevê que deverá haver funcionários presentes a bordo dos trens para operar o motor do mesmo (art. 11). Além disso, o artigo 87 da mesma norma determina que a frota de trens e o sistema elétrico deverão
ser mantidos em condições apropriadas de forma a garantir a segurança das operações ferroviárias na velocidade designada. Por fim, essa norma estabelece em seu
artigo 92 que os trens não poderão ser superlotados, devendo respeitar o limite de
embarque específico.
Com relação aos horários dos serviços, a Portaria Ministerial nº 151/2001 prevê que todos os trens deverão operar respeitando o cronograma de horário de partida e chegada nas estações e que, na hipótese de atraso, os operadores deverão se
esforçar no sentido de regularizar a prestação do serviços (art. 99, §§ 1º e 2º).
Em primeiro lugar, importante observar que a existência de uma Portaria Ministerial que trate especificamente das normas técnicas e operacionais do sistema
férreo, a ser observada pelos operadores, certamente contribui com a estabilidade e
desenvolvimento do setor de um país. Assim, a criação de uma norma técnica básica e unificada para o modelo a ser implantado pelo Brasil seria muito positiva para o
desenvolvimento do sistema ferroviário no país, inspirado no modelo japonês.
Ademais, ao contrário da legislação brasileira, a legislação japonesa, com
destaque para a Portaria Ministerial nº 151/2001, é bem detalhada quanto ao ideal
de prestação de serviço adequado, bem como quanto a garantias, direitos e deveres
das partes no que se refere à segurança da operação. A legislação brasileira traz,
por outro lado, detalhamento quanto à condição da prestação do serviço de transporte ferroviário sob outros aspectos, por exemplo, quando trata do direito à gratuidade.

Garantias de execução
Com relação às garantias de execução dos serviços, cabe destacar, primeiramente, a Lei Nacional de Desenvolvimento da Rede Ferroviária de Shinkansen –
Lei nº 71/1970, que trata do sistema ferroviário de alta velocidade do país.
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A referida norma estabelece em seu artigo 1º, o principal objetivo de Shinkansen é interligar o país por completo, de forma a contribuir com o desenvolvimento
econômico, com a expansão do domínio dos meios de subsistência dos cidadãos e
com a promoção das regiões.
Assim, com base nesse preceito, em termos de garantias de execução, a referida norma estabelece que as rotas ferroviárias Shinkansen devem contemplar todo o país, de forma a interligar todas as regiões de forma organizada e eficiente, de
forma a atender o objetivo maior exposto no artigo 1º (art. 3º).
Ademais, a lei nº 87/1986, que determinou a reformulação de todo o sistema
ferroviário nacional prevê, como base fundamental dessa reforma, a necessidade de
se criar um sistema férreo mais eficiente economicamente, que contribui com a vida
dos usuários e com a economia nacional (art. 1º).
Verifica-se que a legislação japonesa sobre o tema é bem clara quanto aos
ideal de interligar o país através de vias férreas, demonstrando como o sistema ferroviário japonês é fundamental para o desenvolvimento econômico do país e comodidade da população. É importante que o Brasil encare o desenvolvimento do sistema ferroviário nacional de maneira semelhante, de forma a oferecer à população um
serviço de alta qualidade, que atenda às necessidades básicas de trânsito e que
contribua com a economia do país.

Interrupção do serviço
No que tange à hipótese de interrupção do serviço, importante destacar, primeiramente, a Lei de Negócios Ferroviários – Lei nº 92, de 1 de dezembro de 1986,
que regula, em seu artigo 28, § 1º, a questão.
Prevê o referido dispositivo que, quando um operador pretende suspender no
todo ou em parte o seu negócio ferroviário, este deverá notificar previamente o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Ademais, o artigo 28, § 2º
prevê que a suspensão não poderá exceder o prazo de 1 ano.
Da mesma forma, o referido diploma legal estabelece o cenário de extinção
do negócio, conforme seu artigo 282. Nesse sentido, quando o operador pretender
extinguir no todo ou em parte seus negócios, o mesmo deverá notificar o Ministério
da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, com antecedência de 1 ano (art. 282,
§ 1º).
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Ocorrendo tal notificação, irá o Ministro consultar os governos locais e as partes envolvidas, objetivando a manutenção da conveniência do público que utiliza os
serviços ferroviários (art. 282, § 2º). Caso o Ministro entenda que inexistem quaisquer riscos ao interesse público, o mesmo irá notificar o operador a esse respeito, o
qual poderá antecipar a data de encerramento dos serviços, devendo, se optar por
essa antecipação, notificar previamente o Ministério (art. 282, §§§ 3º, 4º e 5º).

Direitos e deveres dos usuários e das empresas privadas operadoras de ferrovias
Quanto aos direitos e deveres dos usuários e das empresas privadas operadoras de ferrovias do serviços de transporte ferroviário de passageiros, cumpre destacar, em primeiro lugar, a Lei de Operação Ferroviária – Lei nº 65/1900, que permaneceu em vigor mesmo após o processo de privatização vivido pelo país. O artigo
4º do referido diploma legal proíbe o embarque em trens de passageiros portadores
de doenças infecciosas, determinando, ainda, que passageiro desacompanhado que
seja portador de doença grave poderá vir a ser impedido de embarcar em trens no
país.
Esta mesma norma estabelece, ainda, em seu artigo 6º, § 1º, as situações
nas quais não será possível rejeitar o transporte de mercadorias, restando expresso
em seu artigo 6º, § 2º, que as determinações do dispositivo imediatamente anterior
se aplicam, ressalvadas as necessárias adaptações, ao transporte ferroviário de
passageiros. Dessa forma, faz-se necessária a análise do artigo 6º, § 1º, inobstante
o fato do mesmo tratar do transporte ferroviário de cargas.
Com base no acima exposto, cumpre mencionar que o artigo 6º, § 1º, prevê
que uma carga não poderá ter seu transporte rejeitado caso esteja em acordo com
as condições a seguir expostas:
− o consignatário da carga observou todas as normas e os regulamentos referentes ao transporte ferroviário;
− o consignatário da carga não exigiu nenhuma condição especial para o
transporte;
− o transporte não vai contra nenhuma lei, regulamentos, ordem pública ou
costume;
− a carga está em conformidade com a lei ou o regulamento existente referente ao transporte da ferrovia; e
1612
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− inexistência de quaisquer obstáculos para o transporte da carga por conta
de desastres naturais ou outra situação inevitável.
Assim, considerando a previsão contida no artigo 6º, § 2º, passageiros não
poderão ser impedidos de viajar caso todas as circunstâncias acima mencionadas,
adaptadas ao cenário de transporte ferroviário de passageiros, sejam observadas.
Ainda com relação à Lei de Operação Ferroviária, cumpre destacar o seu artigo 11, no que tange o aferimento de valor à bagagem, para fins de compensação
em caso de perda. O referido dispositivo prevê que o passageiro poderá indicar o
montante de compensação exigido mediante o pagamento de prêmio, nos termos da
Portaria de Transporte Ferroviário, sobre a consignação da sua bagagem. Contudo,
caso o montante indicado extrapole o preço no local de destino, na data de vencimento da entrega da bagagem consignada, ou caso a entrega não seja efetivada e o
valor indicado ultrapasse o valor dos danos incorridos pelo passageiro, o montante
indicado a maior será anulado.
O artigo 11-2, § 1º prevê, ainda, que havendo a indicação do montante de
compensação através do pagamento de prêmio, conforme anteriormente mencionado, a ferrovia se torna responsável por todo e qualquer dano dentro do limite indicado no montante de compensação. Ademais, caso a ferrovia não logre êxito em provar que o dano não equivale ao montante de uma das hipóteses abaixo indicadas, a
mesma não poderá ser isenta do pagamento:
− no caso de perda total, o montante indicado; e
− no caso de perda ou dano parcial, o montante indicado multiplicado pelo
valor proporcional de redução do calculado com base no preço na data da
entrega (ou na data de vencimento da entrega, caso a entrega seja atrasada).
O artigo 11-2, § 2º, por sua vez, prevê que, na hipótese de que o passageiro
não indicar o montante de compensação, a ferrovia não poderá figurar como responsável se ocorrer dano ou perda. Ainda no que tange a eventual compensação
ora discutida, o limite do montante de compensação exigido, conforme anteriormente
mencionado, não será aplicado caso a bagagem seja perdida ou danificada devido a
má-fé ou a negligência da ferrovia.
A compensação acima prevista, nos termos indicados, aplica-se também à hipótese de danos causados por conta de atraso na entrega da bagagem (art. 12). Adicionalmente, caso o atraso na entrega supere o prazo de um mês, o passageiro
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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poderá, ainda, reclamar os danos incorridos até então, exceto caso a ferrovia não
seja o ente responsável pelo referido atraso (art. 13, § 1º).
Com relação à passagem, a Lei de Operação Ferroviária prevê que nenhum
passageiro poderá estar abordo do trem sem possuir uma passagem e que é necessário haver assento disponível (art. 15). Ademais, o passageiro tem o direito de pedir
o reembolso da passagem adquirida, caso desista da viagem antes do embarque
(art. 16, § 1º). Contudo, caso a viagem já tenha começado, o reembolso não é possível (art. 16, § 2º).
Ademais, o artigo 18 da referida Lei prevê a possibilidade de inspeção durante a viagem, a fim de verificar se todos os passageiros estão em posse de suas passagens. Caso o passageiro não apresente a passagem, o mesmo será multado (art.
18).
Por fim, ainda com relação à Lei de Operação Ferroviária, cumpre destacar
que esta prevê, a partir de seu artigo 29, sanção criminal de multa para determinadas ações cometidas por passageiros, tais como falsa declaração quanto ao conteúdo de sua bagagem, porte de explosivos perigosos em violação da lei, embarcar ou
desembarcar enquanto o trem estiver em movimento, fumar dentro do trem, entre
outras hipóteses.
Do ponto de vista dos deveres das empresas privadas operadoras de ferrovias, o artigo 19 da Lei nº 92/1986, estabelece, em seu artigo 19, que, em caso de acidente durante o transporte ferroviário, o operador deverá informar o Ministério da
Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo imediatamente, indicando a causa do
mesmo, entre outras informações indicadas em Portaria do Ministério. O mesmo se
aplica caso o operador entenda que há um risco de acidente (art. 19-2).
A Portaria Ministerial nº 151/2001, prevê, finalmente, que o operador ferroviário, incluindo aquele que lida com as linhas férreas de alta velocidade Shinkansen,
deve estabelecer um padrão de implementação dessa Portaria Ministerial e deve
operar de acordo com o padrão estabelecido (art. 3º, § 1º).
Com relação à interrupção de viagem, destaca-se a Lei de Operação Ferroviária – Lei nº 65, de 16 de março de 1900, que estabelece, em seu artigo 17, que caso uma viagem já iniciada seja interrompida em razão de desastres naturais ou incidentes, restando inviabilizada a sua continuidade, o passageiro poderá cancelar seu
contrato e solicitar o reembolso do valor da passagem, proporcional ao trecho não
viajado, será possível.
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4.10.2.2.2 Escopo da contratação
Interfaces com terceiros
No que se refere às hipóteses de interfaces com terceiros, cabe trazer à análise o artigo 18 da Lei nº 92, de 4 de dezembro de 1986, que prevê a possibilidade
de um operador ferroviário fazer um acordo com demais operadores ferroviários com
relação às tarifas ou demais questões ligadas ao transporte ferroviário. Nesses casos, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo deverá ser notificado.
Com relação à cessão de operações, cumpre ressaltar que, assim como no
Brasil, onde a transferência de concessão se dá apenas mediante previa anuência
do poder concedente, no Japão a eventual cessão das operações de construção só
poderá ocorrer com prévia autorização do Ministério, podendo esse órgão rejeitar a
cessão caso entenda que a mesma colocará em risco as operações, conforme artigo
15, §§ 2º e 3º, da Lei nº 92/1986.
Poderá, ainda, um operador, em cooperação com demais operadores, criar
mecanismos de conexão entre transportes, visando ao melhor trânsito de passageiros, mediante negociações entre os operadores interessados, conforme artigo 222
da Lei nº 92/1986.
Esta mesma lei prevê, em seu artigo 25, § 1º, que confiar a realização de atividades relacionadas a negócios ferroviários a terceiros, atividades essas prescritas
pela Portaria Ministerial, só será possível mediante autorização do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Ademais, essa autorização só será dada
dentro das hipóteses abaixo descritas (art. 25, § 2º):
− caso o Ministro entenda a medida como necessária para a continuidade
das operações do negócio; e
− a pessoa a quem a atividade será confiada é competente para executar as
operações que lhe foram transferidas.
Da mesma forma, a cessão de atividades ferroviárias só se dará mediante autorização prévia do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, nos
termos do artigo 26 do da Lei nº 92/1986, § 1º. A regra também se aplica aos casos
de fusão e cisão de empresas, situações que deverão ser aprovadas pelo Ministério
em questão (art. 26, § 2º).
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4.10.2.3 Critérios de seleção
Com relação aos critérios de seleção, cumpre destacar, primeiramente, a Lei
nº 92/1986, que trata da regulação dos negócios ferroviários. O seu artigo 8º estabelece o procedimento a ser observado pelo operador a fim de que o mesmo possa
executar a construção de ferrovias, estações e outras instalações de transporte ferroviário (art. 8º, § 1º). Em primeiro lugar, o operador deverá elaborar um plano de
construção de um negócio ferroviário (“instalações de negócios ferroviários”) recomendado pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, e apresentálo para aprovação do referido Ministério no momento da concessão de licença nos
termos de Portaria a ser emitida por esse órgão (art. 8º, § 1º). Nesse tocante, destaca-se a necessidade do transporte ferroviário a ser implementado estar previsto em
Portaria Ministerial, nos termos do artigo 1º da Lei nº 65/1900. Caso entenda que o
plano de construção apresentado esteja de acordo com o plano básico de negócio e
com as regulações previstas em Portaria Ministerial, esse mesmo órgão irá aprovar
o plano (art. 8º, § 2º, da Lei nº 92/1986).
O operador deverá concluir a construção dentro do prazo estipulado pela Portaria Ministerial e, posteriormente, esse órgão conduzirá uma inspeção da instalação
de negócios ferroviários construída. Caso a mesma esteja de acordo com a Portaria,
a construção será aprovada no ato de inspeção (art. 10). Importante ressaltar ainda
que, no caso de manutenções e obras de grande impacto para as instalações ferroviárias, deverá ser elaborado um novo plano de construção para aprovação do Ministério (art. 12).
Ademais, os operadores de negócios ferroviários deverão ser certificados pelo
Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, dentro da categoria de negócios ferroviários em que aplicou (art. 14).
No que tange as vias ferroviárias de alta velocidade do Japão, o artigo 8º da
Lei nº 71/1970 estabelece que Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo irá apontar o construtor efetivamente habilitado construir as linhas ferroviárias.
Ademais, o artigo 9º prevê que o construtor apontado deverá elaborar o chamado Plano de Implementação de Construção, que contemplará o nome da linha, a
seção da construção e o método de construção, que deverá ser aprovado pelo referido Ministério. Na elaboração e eventual revisão desse Plano de Implementação de
Construção, o construtor deverá consultar o operador (art. 9, § 3º), devendo, após
1616
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aprovação por parte do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, o
construtor encaminhar ao operador toda a documentação pertinente (art. 9, § 5º).
Mais adiante, essa mesma lei estabelece que, com a emissão da instrução
contida no artigo 8º, acima mencionado, nos casos em que o operador e o construtor
forem a mesma pessoa jurídica, essa será considerada portadora da licença para
Negócios Ferroviários do Tipo I (art. 14, § 1º).
Contudo, caso o operador e o construtor sejam duas pessoas jurídicas distintas e o construtor não seja a Agência de Construção, Transporte e Tecnologia Ferroviária do Japão, o operador será considerado portador da licença para Negócios
Ferroviários do Tipo II, cabendo ao construtor a licença para Negócios Ferroviários
do Tipo III (art. 14, § 2º).
Além da hipótese acima vislumbrada, na qual o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo aponta as pessoas jurídicas que configurarão como operador e construtor, essa mesma norma estabelece, em seu artigo 15, a competência
do referido Ministério para designar a pessoa jurídica a ser denominada proprietário
operador, responsável pela implementação de grandes obras de melhoria das vias
ferroviárias de alta velocidade, denominadas de obras de melhorias consideráveis.
Esse proprietário operador deverá elaborar um plano de reserva (art. 16, §
1º), indicando o montante necessário para implementação das melhorias e manutenção cabíveis, o prazo necessário, bem como indicar a reserva necessária. O plano de reserva deverá ser apresentado em conjunto com a documentação que o embasa. Posteriormente, haverá a análise para fins de aprovação por parte do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (art. 16, § 3º). Por fim, esse plano
de reserva poderá ser revisado pelo Ministério responsável, caso venha a se tornar
incompatível com a estrutura a ser reformada (art. 16, § 4º).
Além disso, deverá o proprietário operador elaborar um projeto de implementação das obras, contemplando o nome da linha ferroviária, o método de construção
e outras exigências eventualmente apresentadas pelo Ministério responsável, nos
termos do artigo 18. Qualquer revisão no projeto de implementação deverá ser previamente autorizado pelo Ministério, conforme disposto no artigo 19.
Na hipótese de morte do operador, havendo herdeiros interessados e dar continuidade aos negócios ferroviários, os mesmos deverão obter aprovação do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, conforme estipulado pelo artigo
27, § 1º, da Lei nº 92/1986. Assim, aquele que obtiver tal licença irá assumir os direiANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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tos e deveres existentes (art. 27, § 4º).
Por fim, vale mencionar que a Lei nº 71/1970, referente às ferrovias de alta
velocidade, prevê, em seu artigo 22, a possibilidade de revogação da autorização
concedida ao chamado proprietário operador, nos casos de implementação de obras
para melhorias significativas das vias, o que ocorrerá na hipótese do Ministério da
Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo entender que o autorizado não procedeu
à implementação devida.

4.10.2.3.1 Qualificação mínima
No que se refere a qualificação mínima exigida, cabe ressaltar novamente a
Lei nº 71/1970, que estabelece em seu artigo 6º, § 6º, que a pessoa jurídica a ser
designada a atuar como operadora ou construtora para implementação de via ferroviária de alta velocidade seja reconhecida por sua adequada capacidade de implementação da operação ou construção pretendida.
Ademais, a Lei de Negócios Ferroviários – Lei nº 92/1986, prevê, em seu artigo 3, que o interessado em operar nos Negócios Ferroviários, quais sejam, operações de transporte ferroviário e construções de ferrovias, deverá obter licença junto
ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.
O interessado em obter a referida licença deverá submeter ao Ministério em
questão um pedido, no qual descreve, em linhas gerais, sua qualificação, as rotas
que estão sendo planejadas, classificação do Negócio Ferroviário que pretende atuar (Tipo I, II ou III), entre outras exigências, conforme artigo 4º, § 1º.
A análise do pedido de licença será feita pelo Ministério, que irá verificar se a
empresa e o seu projeto atendem a requisitos mínimos, quais sejam (art. 5º, § 1º):
 o projeto do negócio é apropriado do ponto de vista operacional;
 o projeto é apropriado do ponto de vista da segurança no transporte;
 o requerente possui um plano adequado para fins de operação do negócio;
e
 o requerente tem capacidade para conduzir o negócio por conta própria.
Ainda com relação à qualificação mínima para fins de atuação na operação e
na construção de ferrovias, é necessário esclarecer que a licença não será concedida, ou seja, o requerimento será desqualificado, em alguns casos, tais como a condenação do interessado a uma pena de não menos de um ano de prisão, não tendo
passado dois anos do cumprimento da pena e caso a licença ferroviária do interes1618
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sado tenha sido rescindida há menos de dois anos, além da hipótese de o interessado estar sob curadoria ou falido, entre outras circunstâncias (art. 6º).
Nesse tópico vislumbra-se um sistema bem diferente do existente no Brasil,
no qual o Ministério irá designar pessoas jurídicas interessadas em operarem no setor, havendo, ainda, a possibilidade de sucessores assumirem a continuação dos
serviços. As pessoas jurídicas devem ser reconhecidas por sua capacidade no setor,
bem como devem apresentar pedido ao Ministério, a fim de que possa obter a licença desejada.
No Brasil, por outro lado, a concessão dos serviços se dá mediante procedimento licitatório e os contratos possuem prazos determinados e, em regra, são iniciadas pelo próprio governo.

4.10.2.3.2 Interesse público
A Lei nº 92/1986 estabelece, em seu artigo 22, que o operador ferroviário poderá adentrar a terra de terceiro ou usá-la temporariamente, quando necessário para
a realização de pesquisas, construções e medição de instalações ferroviárias, contanto que haja autorização do Ministério da terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.
Nessa ocasião, deverá o operador ferroviários notificar o ocupante da área,
bem como compensá-lo por eventuais perdas incorridas (art. 22, §§ 2º e 3º), mediante acordo entre as partes, devendo, ainda, o valor do dano ser aquele que usualmente seria incorrido (art. 22, §§ 4º e 5º). Caso uma negociação não possa ser atingida, poderão as partes requerer que o impasse seja conduzido pelo governador local, o qual deverá dar a outra parte a chance de se manifestar por escrito e notificar
as partes por escrito acerca da sua decisão (art. 22, §§§ 5º, 6º e 7º). Caso ainda assim as partes não estejam satisfeitas, o impasse deverá ser dirimido judicialmente
(art. 22, §§§ 10º, 11º e 12º).

4.10.2.4 Remuneração
4.10.2.4.1 Fontes de receitas de empresa
Não foram localizados dispositivos que tratem especificamente das fontes de
receitas das empresa. Contudo, cabe aqui ressaltar a Lei nº 92/1986 que prevê, em
seu artigo 20, § 1º, que o operador ferroviário deverá manter um registro de suas
contabilidades em dia, com balanços periódicos indicando lucros e prejuízos. Em caANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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so de prejuízos extraordinários incorridos em função de desastres com a ferrovia,
poderá o operador amortizar os danos como ativos diferidos, mediante autorização
do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (art. 20, § 2º).

4.10.2.4.2 Política tarifária
O artigo 16, § 1º, da Lei nº 92/1986, prevê as tarifas dos passageiros, estabelecendo que o operador poderá estipular o limite máximo das tarifas, prescritas por
Portaria do Ministério da terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Contudo, a estipulação desse limite máximo deverá ser autorizada pelo referido Ministério, da
mesma forma que eventuais mudanças nos limites deverão ser previamente autorizadas.
A fim de autorizar os limites acima mencionados, o Ministério irá considerar se
os limites máximos estipulados não excedem o valor dos custos adequados para fins
de gestão eficiente, considerando, ainda, os lucros adequados ao caso (art. 16, §
2º).
Ademais, poderá o Ministério determinar que o operador altere a tarifa cobrada, caso entenda que a mesma injustificadamente descrimina determinados passageiros ou quando verificado o risco de competição injusta com outros operadores ferroviários (art. 16, § 5º).
Verifica-se que, diferentemente do Brasil, a legislação japonesa optou por regular diretamente os valores de cada tarifa que deve ser cobrada, enquanto a legislação brasileira traz apenas regras gerais que devem ser observadas na estipulação
das tarifas, o que é realizado, por sua vez, tendo em vista uma análise casuística.

4.10.3 Dimensão institucional
4.10.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
Não foram encontradas alusões aos assuntos pertinentes a este grupo na legislação pesquisada.

4.10.3.2 Regulação e controle
4.10.3.2.1 Órgãos envolvidos e suas competências
Conforme anteriormente explicado, a Lei nº 87/1986 determinou a reestruturação e a privatização do sistema ferroviário japonês. O artigo 6º da referida norma
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estipulou que as Ferrovias Nacionais Japonesas seriam substituídas pela criação de
empresas capazes de promover transporte ferroviário com eficiência, atendendo às
necessidades nacionais, devendo essas serem empresas limitadas cujas cotas a seriam negociadas no mercado, de forma que as referidas empresas sejam administradas de maneira autônoma, com administração contábil claramente definida.
Conforme anteriormente mencionado, o artigo 6º, § 2º, destaca as empresas
criadas, entre as quais seis tratam do transporte ferroviário de passageiros:
− Companhia Ferroviária de Passageiros Hokkaido;
− Companhia Ferroviária de Passageiros do East Japan;
− Companhia Ferroviária de Passageiros Tokai;
− West Japan;
− Companhia Ferroviária de Passageiros Shikoku; e
− Companhia Ferroviária de Passageiros Kyushu.
Conforme esclarece o dispositivo acima citado, trata-se da criação de empresas limitadas com quotas no mercado, engajadas no setor do transporte ferroviário
de passageiros.
Ademais, a Lei nº 88, de 4 de dezembro de 1986, que trata das questões relativas ao transporte ferroviário de passageiros e de carga na nova fase de reforma,
estabelece, em seu artigo 1º, que as empresas sucessoras serão sociedades por
ações (“stock companies”), ao invés de limitadas (“limited company with listed shares”), conforme disposto pela Lei nº 87/1986. Entende-se, assim, que se tratam de
empresas limitadas cujas quotas são negociadas no mercado.

Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo
O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão figura
como ente do Estado responsável pela regulamentação principal do sistema de
transporte no país, emitindo, para tanto, portarias específicas sobre o tema. Nessa
linha, dispõem os artigos 1º e 2º da Lei de Operação Ferroviária – Lei nº 65/1990,
sobre a construção das estradas de ferro e sua estrutura, bem como sobre o funcionamento das ferrovias que devem se dar em acordo com as portarias emitidas pelo
Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.
Mais especificamente com relação às atribuições do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, a Lei nº 71/1970, referente à rede ferroviária de
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alta velocidade Shinkansen, prevê a competência desse órgão para deliberar acerca
da demanda nacional por transporte ferroviário de alta velocidade (Shinkansen), determinando um Plano Básico para a construção das rotas, com base na demanda de
cada região (art. 4º).
Além disso, a designação das pessoas jurídicas que irão construir e operação
a linha ferroviária de alta velocidade, em acordo com o Plano Básico, também será
feita pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, nos termos do artigo 6º, § 1º da Lei ora em análise.
Após a designação do construtor e do operador, pode o Ministério da Terra,
Infraestrutura, Transporte e Turismo estabelecer o chamado Plano de Desenvolvimento, referente à implementação da construção e da operação de uma linha ferroviária de alta velocidade específica (art. 7º, § 1º), havendo a necessidade de consulta prévia ao operador e ao construtor designados (art. 7º, § 2º). Com base nesse
Plano de Desenvolvimento é que serão implementadas a construção e operação da
linha.
Além do acima exposto, também compete ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo a designação de pessoa jurídica que figurará como proprietário operador, responsável pela implementação de grandes obras de melhoria das
vias ferroviárias de alta velocidade (art. 15).
Com relação a eventuais acidentes ferroviários, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo tem o dever de, assim que tomar ciência de um acidente, informar ao Conselho de Segurança no Transporte do Japão que ficará encarregado das investigações relacionadas, conforme determina o artigo 20 da Lei nº
113, de 12 de outubro de 1973.
Ademais, o referido Conselho, quando achar necessário, poderá requerer assistência do Ministério ora em análise, para fins de investigação dos acidentes, tendo
esse Ministério, ainda, o dever de implementar as medidas necessárias na ocorrência de acidentes, tão logo seja informado acerca do mesmo (art. 22).
Ainda com relação ao Conselho de Segurança no Transporte do Japão, como
será mais adiante demonstrado, este poderá recomendar ao Ministério a adoção de
medidas de segurança para prevenção de acidentes, com base nas investigações
procedidas pelo Conselho (art. 26, § 1º). Assim, a lei prevê que o Ministério deve
comunicar ao Conselho as medidas que foram de fato implementadas, entre às sugeridas (art. 26, § 2º).
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Com relação aos negócios ferroviários, cabe ao Ministério conceder a licença
às empresas interessadas na operação e construção das linhas ferroviárias, conforme disposto pelo artigo 5º da Lei nº 92/1986.
Ademais, esse órgão emitiu a Portaria Ministerial nº 151/2001 que, por sua
vez, foi promulgada visando à segura e estável condução dos negócios ferroviários,
mediante a criação de padrões a serem seguidos pelas partes envolvidas (artigo 1º).

Agência de Construção, Transporte e Tecnologia Ferroviária do Japão
Ainda no tocante à Lei nº 71/1970, caso o chamado Plano Básico venha a ser,
de fato, implementado pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo,
o respectivo Ministro irá instruir a Agência de Construção, Transporte e Tecnologia
Ferroviária do Japão a conduzir pesquisas com relação à construção das linhas ferroviárias de alta velocidade que tenham maior demanda, de acordo com o Plano Básico (art. 5º, § 1º). Tal designação pode ser feita também a outra pessoa jurídica,
que não a Agência de Construção, Transporte e Tecnologia Ferroviária do Japão,
mediante prévia consulta à pessoa jurídica pretendida, seguida de sua aceitação
(art. 5º, § 2º).

Conselho de Segurança no Transporte do Japão
A Lei nº 113/1973, criou o Conselho de Segurança no Transporte do Japão,
cujo principal objetivo é realizar investigações de forma adequada sobre as causas
dos acidentes de transporte, destacando-se os acidentes ferroviários, bem como apontar as principais causas e danos, de forma a solicitar que o Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo implemente as medidas necessárias, com base
nas investigações conduzidas, à prevenção de futuros acidentes, conforme disposto
nos artigos 1º e 4º.
Trata-se, conforme artigo 3º, de um órgão externo relacionado ao Ministério
da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo e, entre suas competências, está a
condução de investigações das causas de acidentes ferroviários (art. 5º, III).
Há previsão, ainda, da possibilidade do apontamento de técnicos especialistas, de forma a auxiliar a investigação dos acidentes, nos termos do artigo 14. Ademais, parte dos estudos e pesquisas relacionados à investigação dos acidentes pode ser delegada pelo Conselho a agências administrativas incorporadas, associaANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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ções, fundações ou entes privados que possuam conhecimento e expertise para tal
(art. 19, § 1º).
O Conselho deverá preparar um relatório por escrito acerca das investigações
conduzidas do acidente, o qual deverá conter as seguintes informações (art. 25):
− o processo e progresso das investigações do acidente;
− os fatos verificados;
− as questões que embasaram os fatos verificados; e
− as causas.
Além disso, o Conselho deverá reportar o processo e o progresso das investigações do acidente ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo e
tornar as informações públicas, mesmo antes de finalizadas as investigações, quando julgar necessário para fins de facilitar a conclusão das mesmas, dentro de um
ano da data do acidente (art. 25, § 3º).
Com relação às recomendações que o Conselho pode fazer ao Ministério, deve-se destacar o artigo 26 da lei, que prevê essa possibilidade, estando estas recomendações fundadas das investigações conduzidas, com o objetivo de evitar futuros
acidentes.
Da mesma forma, poderá o Conselho fazer recomendações de segurança,
com base nas investigações, às partes envolvidas nos acidentes, podendo, ainda,
requerer que as partes lhe forneçam relatórios acerca da implementação ou não das
medidas recomendadas (art. 27, §§ 1º e 2º). Além disso, caso fique demonstrado
que as partes não adotaram as medidas recomendadas, poderá o Conselho tornar
público esse fato (art. 27, § 3º).

4.10.3.2.2 Equilíbrio econômico-financeiro do contrato
No que tange os mecanismo de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, não foram localizadas disposições legais específicas quanto ao tempo.
Contudo, cabe aqui ressaltar que a Lei nº 87/1986, que, conforme anteriormente explicado, propôs a reformulação de todo o sistema ferroviário do país, estabeleceu em seu artigo 12, § 1º, que, no curso das implementações das reformas pretendidas, o Estado deve assegurar a criação de alguns fundos para auxiliar no estabelecimento, na época, de algumas das empresas sucessoras, como a Hokkaido, a
Shikoku e a Kyushu, visando à manutenção da estabilidade das mesmas.
Ademais, o artigo 12, § 2º, determinou que as Ferroviais Nacionais Japonesas
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assumiriam a responsabilidade pelo montante correspondente às contribuições para
esse fundo específico previsto no parágrafo anterior.
Trata-se, pois, de uma medida temporária de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro utilizado na época da reforma do sistema ferroviário do Japão.
Vale destacar, mais, a Lei nº 71/1970, que versa sobre as linhas ferroviárias
de alta velocidade Shinkansen e que estabelece, em seu artigo 13, § 1º, a responsabilidade pelos custos incorridos em função da implementação da Shinkansen como sendo responsabilidade das prefeituras das regiões em que as linhas serão ou
foram implementadas.
Cabe aqui esclarecer que as chamadas “prefeituras” são, no Japão, o primeiro nível de divisão administrativa do país, havendo no total 47 prefeituras.
É previsto, ainda, a possibilidade de uma prefeitura cobrar uma parcela do valor devido a um de seus municípios que seja beneficiado e atendido pela ferrovia
Shinkansen passe, nos termos do artigo 13, § 2º.
Contudo, de forma a proteger a prefeitura contra eventual desequilíbrio econômico em função da implementação da ferrovia Shinkansen, é previsto, por essa
mesma lei, o dever do governo nacional de implementar as medidas necessárias de
estímulo na região, de forma a incentivar a geração de lucros locais (art. 13-2).
Posteriormente, com o advento da Lei nº 88/1986, que trata das questões relativas ao transporte ferroviário de passageiros e de carga, promulgada em consonância com a reforma do sistema ferroviário implementada pela Lei nº 87/1986, estabeleceram-se as empresas sucessoras por ações, conforme artigo 1º da mencionada lei.
Outrossim, o artigo 12 da referida norma determina que as empresas Hokkaido, Shikoku and Kyushu deverão administrar o fundo de forma equivalente ao crédito obtido, nos termos dos balanços elaborados, bem como apropriar-se do lucro de
seu investimento para custear suas operações. Os §§ 2º e 3º do referido artigo estabelecem que a conta do Fundo deverá ser separada das demais contas e o Fundo
não poderá ser utilizado, a não ser que os ativos líquidos da empresa tenham sido
reduzidos para menos que o valor do capital social da empresa, reserva legal e total
do Fundo e a aprovação do Ministério tenha sido obtida. Além disso, há previsão de
administração do Fundo pelo Ministério (art. 12, § 6º).As Normas Suplementares da
Lei nº 88/1986 também estabelecem algumas questões relevantes para os aspectos
econômicos e financeiros do setor. Destaca-se o artigo 5º, que prevê que o número
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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total ações emitidas pela empresa sucessora no momento da incorporação deverá
ser subscrito pelas Ferrovias Nacionais Japonesas. Trata-se de uma provisão temporária na época de transição da reforma do sistema ferroviário.

4.10.3.2.3 Intervenção
Verificou-se a hipótese de intervenção por parte do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo em algumas situações, como no caso da Lei nº
92/1986, que, em seu artigo 23, § 1º, prevê que caso esse órgão entenda que algo
está obstaculizando a conveniência dos usuários, o mesmo poderá determinar as
seguintes medidas:
− alterar o limite máximo das tarifas;
− alterar o plano de operação dos trens;
− adotar medidas de aprimoramento com relação a implementação de métodos de construção e operação das instalações ferroviárias;
− entrar em um acordo para uso ou cessão das instalações ferroviárias, alterando as condições do uso ou cessão;
− entrar em um acordo com relação ao transporte ou tarifas;
− adotar medidas para assegurar o adequado transporte de passageiros; e
− obter contratos de seguro para cobrir o montante necessário para compensação de danos incorridos em função do transporte de passageiros.
Ademais, o artigo 30 do mesmo dispositivo legal prevê a hipótese de suspensão dos negócios ou a rescisão da licença por ordem do Ministério em algumas circunstâncias, tais como o caso de o operador não executar as tarefas que lhe são
competentes em virtude da licença obtida ou o caso de o operador violar essa norma
ou condições anexadas à licença.
Outra forma de intervenção do Estado é verificada pelo artigo 55, § 1º, no qual
é previsto que o Ministério poderá requerer que os operadores reportem o status dos
negócios e das condições financeiras das empresas. Ademais, como previsto pelo
artigo 56, oficiais do Ministério poderão entrar nos locais das empresas, para fiscalizar a execução dos serviços.
Já a Lei nº 87/1986, que marcou o momento de transição vivido pelo setor ferroviário do Japão, tendo sido estabelecidos a atuação do Estado no sentido de privatizar o setor, através da criação de empresas sucessoras por ações, conforme anteriormente levantado (art. 6º). Assim, verifica-se a intervenção estatal nesse momento
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de transição, no sentido de organizar a nova ordem e a criação dessas empresas
sucessoras.
Vale mencionar, ademais, apenas para fins de esclarecimento no que tange o
processo de privatização vivido pelo Japão, que essa norma prevê também todo o
processo de sucessão de bens, negócios, direitos e deveres / responsabilidades da
Ferrovia Nacional Japonesa para as empresas sucessoras (Capítulo III).
A Lei nº 88/1986, por sua vez, prevê que as empresas deverão submeter seus
balanços anuais ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (art.
11), havendo previsão, ainda, da possibilidade de supervisão do Ministério para fins
de enquadramento da empresa à norma (art. 13).
Outrossim, esse diploma legal estabelece, em seu artigo 14, que o Ministério
poderá, caso realmente necessário para execução da lei, requerer que a empresa
lhe envie um relatório acerca dos negócios, bem como investigar os documentos da
empresa, o que não deve ser interpretado como uma investigação criminal.
Esta norma estabelece ainda que a transferência de bens relevantes das empresas, bem como eventuais alterações em seus estatutos sociais deverão ser previamente aprovadas pelo Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo,
nos termos dos artigos 8º e 9º, o que demonstra certo grau de intervenção. Destacase também que o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo poderá
consultar-se com o Ministério das Finanças (art. 13), no que tange a operação e
condução de eventuais alterações das empresas ferroviárias.
Por fim, destaca-se a Lei nº 61, de 22 de junho de 2001, que prevê em seu artigo 4º, § 1º, que, caso as empresas não estejam atendendo adequadamente a melhor conveniência dos usuários, bem como não estejam favorecendo o desenvolvimento econômico e social, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo poderá emitir recomendações com as medidas que devem ser implementadas.
Ademais, caso o Ministério entenda que a empresa não está seguindo as recomendações emitidas, o mesmo poderá tornar público tal fato (art. 4º, § 2º). Caso ainda
assim entenda-se que a empresa não está de acordo com o recomendado, poderá o
Ministério emitir uma ordem para que a empresa adeque-se às recomendações, devendo, nessa hipótese, consultar o Conselho de Transporte previamente (art. 4º, §§
3º e 4º).
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4.10.3.2.4 Arbitragem de conflitos
Primeiramente, cabe aqui ressaltar a existência, conforme anteriormente abordado, do Conselho de Segurança no Transporte do Japão, cuja função é conduzir as investigações de acidentes de transporte, entre eles, os acidentes ferroviários.
Com relação a esse Conselho, não obstante seja um órgão de resolução de conflitos
propriamente dito, deve, na condução de suas investigações, dar a oportunidade às
partes envolvidas no acidente de se manifestarem de forma a complementar e contribuírem com as investigações, nos termos do artigo 24, § 1º da Lei nº 113/1973,
podendo ainda, quando julgar necessário, conduzir audiências com pessoas envolvidas ou experts com conhecimentos sobre a questão (art. 24, §§ 2º e 3º).
Outrossim, mais especificamente quanto à resolução de conflitos na esfera
administrativa, destaca-se a Lei nº 92/1986, que prevê, em seu artigo 22, questões
relativas a utilização de terras de terceiros por parte do operador. Conforme anteriormente mencionado, nessa ocasião, deverá o operador ferroviários notificar o ocupante da área, bem como compensá-lo por eventuais perdas incorridas (art. 22, §§
2º e 3º), mediante acordo entre as partes, devendo, ainda, o valor do dano ser aquele que usualmente seria incorrido (art. 22, §§ 4º e 5º). Caso não se chegue a um
consenso, poderão as partes requerer que o impasse seja conduzido pelo governador local, o qual deverá dar a outra parte a chance de se manifestar por escrito e notificar as partes por escrito acerca da sua decisão (art. 22, §§§ 5º, 6º e 7º). Caso ainda assim, as partes não estejam satisfeitas, o impasse deverá ser dirimido judicialmente (art. 22, §§§ 10, 11 e 12).

4.10.4 Dimensão de gestão e controle
Este tópico cuida da exposição da legislação federal do Japão pertinente ao
transporte ferroviário de passageiros, sob o enfoque de gestão e controle, atividades
essas, essenciais ao cumprimento das obrigações e à observância dos direitos, bem
como ao alcance do desempenho desejado e da garantia da qualidade dos serviços
e da confiabilidade do sistema ferroviário de transporte de passageiros.

4.10.4.1 Princípios, diretrizes e planejamento
De acordo com o artigo 1º da Lei nº 65 de 1900, a construção da ferrovia,
bem como a organização e a operação do material rodante, deve estar em conso1628
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nância com as regulamentações emitidas pelo Ministro da Terra, Infraestrutura,
Transporte e Turismo.
Um órgão externo ao Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, denominado Conselho de Segurança em Transportes no Japão, tem como missão desenvolver investigações apropriadas para as causas de acidentes ferroviários,
e também, aéreos e marítimos. Também deve impulsionar o Ministério e, ainda, as
partes relevantes, para que sejam implementadas políticas necessárias ou medidas
baseadas nos resultados das investigações ou estudos, de forma a prevenir ou reduzir os danos de possíveis ou reais acidentes (Lei nº 113, artigos 1 a 5).
Artigo 5 O Conselho tomará a seu cargo os negócios da jurisdição, citados a
seguir, com o intuito de completar as missões do artigo precedente:
(i) desenvolver investigações para descobrir causas de acidentes aéreos, etc.
(ii) desenvolver investigações para descobrir causas de danos acidentais em
acidentes aéreos
(iii) desenvolver investigações para descobrir causas de acidentes ferroviários,
etc.
(iv) desenvolver investigações para descobrir causas de danos acidentais em
acidentes ferroviários
(v) desenvolver investigações para descobrir causas de acidentes marítimos,
etc.
(vi) desenvolver investigações para descobrir causas de danos acidentais em
acidentes marítimos
(vii) fazer recomendações ao Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo e/ou às partes relevantes à causa com base nos resultados das investigações em cada um dos itens precedentes, bem como sobre políticas ou medidas que devam ser tomadas para prevenir acidentes aéreos, etc., acidentes
ferroviários, etc., e acidentes marítimos, etc., e reduzir o dano, caso tais acidentes ocorram.
(viii) fornecer ao Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, ou
chefe dos órgãos administrativos relevantes, opiniões em relação às políticas
que devem ser tomadas para prevenir acidentes aéreos, etc., acidentes ferroviários, etc., e acidentes marítimos, etc., e reduzir o dano, caso tais acidentes
ocorram.
(ix) desenvolver pesquisas e estudos necessários ao desempenho dos negócios listados em cada um dos itens precedentes.
(x) além do que está listado em cada um dos itens anteriores, negócios que digam respeito à jurisdição do Conselho, nos termos das disposições das leis
(incluindo ordens com base nas disposições das leis).

4.10.4.2 Credenciamento e certificação
4.10.4.2.1 Credenciamento para a delegação
Certificação para a operação dos serviços
Uma pessoa que pretenda operar uma ferrovia no Japão deve obter uma licença do Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. A licença é emitida
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segundo o trajeto e a classificação de ferrovia pretendida.
A classificação é dada pelo artigo 2º da Lei nº 92, conforme segue:
a) tipo I – transporte ferroviário de passageiro ou carga que não seja do tipo
II;
b) tipo II – transporte ferroviário de passageiro ou carga com utilização de vias férreas que não tenham sido construídas por operadores para uso de
terceiros;
c) tipo III – atividade de construção de vias férreas com objetivo de entregá-la
a um operador tipo I ou a um operador tipo II com uso exclusivo.
Ao apreciar a solicitação de licença para operar uma ferrovia, o Ministro
deve, para aceitá-la, considerar, segundo o artigo 5º da Lei nº 92, que o plano de
negócio apresentado é apropriado sob os pontos de vista de operação, de segurança do transporte e de gestão. Além disso, o requisitante deve possuir capacidade própria de gestão do negócio.

Autorização da segurança para a operação da infraestrutura viária
O operador ferroviário, do tipo I ou do tipo III, antes de iniciar operações em
suas vias com um operador do tipo II, deve obter do Ministro da Terra, Infraestrutura,
Transporte e Turismo, aprovação de que as vias férreas encontram-se em conformidade com a regulamentação (artigo 15, Lei nº 92). Analogamente, deve obter aprovação prévia caso pretenda realizar alterações nos acordos estabelecidos.

4.10.4.2.2 Registro de configurações do veículo
O operador ferroviário, seja do tipo I ou do tipo II, para iniciar suas operações,
deve obter do Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, certificado de
que seu material rodante está em conformidade com a regulamentação (artigo 13,
Lei nº 92). Analogamente, deve obter certificação prévia caso pretenda realizar modificações no material rodante já certificado.

4.10.4.3 Atributos da oferta
O Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, caso considere haver fatos concernentes às atividades do operador que estejam prejudicando o conforto dos usuários ou outros interesses públicos, poderá ordenar ao operador (artigo
23, Lei nº 92) que:
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a) altere as tarifas máximas praticadas;
b) altere os planos de operação dos trens;
c) adote medidas relacionadas à implementação de métodos de construção,
aos dispositivos e veículos ferroviários, ou à operação dos trens;
d) realize acordos de cooperação com empresas de transporte vizinhas;
e) adote medidas que garantam a segurança e o bom desempenho do transporte.
Caso o operador deseje suspender, em parte ou na totalidade, seus serviços,
deve, previamente, notificar o Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. O período de suspensão não deve ser superior a um ano (artigo 28, Lei nº 92).
Se o operador pretende encerrar, no todo ou em parte, seus serviços, deve,
previamente, notificar o Ministro com antecedência mínima, de um ano. O Ministro
deve consultar os governantes locais e as pessoas interessadas para garantir as necessidades e/ou conforto do público atendido e que será afetado pelo encerramento
do serviço.

4.10.4.4 Dados e informações operacionais e financeiras
De acordo com o artigo 19 da Lei nº 92, os operadores ferroviários devem informar, com brevidade, o Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, eventos de colisão de trens, incêndios ou quaisquer outros acidentes ferroviários.
Também devem informar todas as ocorrências prescritas na regulamentação e passiveis de colocar em risco de acidentes, trens e veículos ferroviários.

4.10.4.4.1 Divulgação de dados e informações
Os operadores devem preparar e tornar público, a cada ano civil, um relatório
sobre segurança, relacionando e descrevendo as medidas adotadas para garantir a
segurança no transporte e outras medidas relacionadas (artigo 19-4, Lei nº 92).

4.10.4.5 Fiscalização e auditoria
O Conselho de Segurança em Transportes do Japão conduz investigações a
respeito de acidentes ferroviários, seguindo disposições do artigo 18, Lei nº 113,
conforme segue:
Artigo 18 (1) O Conselho conduzirá investigações prescritas nos itens (i) e
(ii) do artigo 5 em conformidade com as disposições da Convenção em AviANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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ação Civil Internacional e das Práticas e Procedimentos aqui adotados como
Anexos.
(2) O Conselho poderá, quando achar necessário, conduzir a investigação
de um acidente, etc., seguindo as disposições listadas nos itens a seguir:
[...]
(ii) tomar relatos de pessoas engajadas nos acidentes ferroviários, etc., tais
quais operadores de negócios ferroviários, operadores de negócios de linhas de bondes, tripulações a bordo dos trens ou outros veículos, pessoas
que tenham se engajado no resgate de vida humana durante o acidente ferroviário, etc. (doravante denominado “pessoas engajadas no acidente ferroviário, etc.”).
[...]
(iv) adentrar a área de um acidente, etc., escritórios dos usuários da aeronave, operadores de negócios ferroviários, operadores de negócios de linhas bondes ou usuários do navio, e qualquer outro local que deva ser examinado, bem como qualquer aeronave, instalações ferroviárias, navios, livros, documentos ou outros artigos relevantes ao acidente, etc. (doravante
denominado “materiais relevantes”), e interrogar quaisquer pessoas envolvidas no acidente aéreo, etc., acidente ferroviário, etc. ou acidente marítimo,
etc. (doravante denominado “pessoas envolvidas”).
(v) requisitar a presença das pessoas envolvidas e interrogá-las.
(vi) requisitar a produção de qualquer material relevante ao dono, portador
ou custodiante e/ou tomar custódia de qualquer material produzido.
(vii) dar ordem ao dono, portador ou custodiante de qualquer material relevante para que preserve-o, bem como proibi-lo de transferir tal material.
(viii) proibir pessoas de adentrar o local do acidente, etc., exceto para aqueles que adentrem o local em missões oficiais ou que tenham permissão do
Conselho para tanto.

Segundo o artigo 19 da Lei nº 113, quando o Conselho julgar necessário para
o desenvolvimento da investigação de um acidente, poderá atribuir parte de seu trabalho, em relação à pesquisa ou estudos, a uma agência administrativa, uma operadora de negócios, outros órgãos privados ou qualquer pessoa com conhecimento e
experiência relevantes. Qualquer entidade à qual tenha sido atribuído um trabalho
relevante de investigação, ou qualquer outra pessoa engajada no curso do trabalho,
será vista como oficial engajado em serviços públicos pelas leis e regulamentos para
o propósito da aplicação de disposições penais prescritas pelo Código Penal e outras leis e regulamentos.

4.10.4.6 Recursos humanos envolvidos com atividades de gestão e controle
Com relação a recursos humanos envolvidos com atividades de gestão e controle, foram encontrados dispositivos referentes a caracterização de agentes das delegatárias e a treinamento.

4.10.4.6.1 Caracterização
Agentes das delegatárias
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A organização do pessoal dos agentes deve ser estabelecida por regulamentação emitida pelo Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (artigo 19,
Lei nº 65).
O operador ferroviário deve estabelecer as regras de serviço para suas equipes (artigo 20, Lei nº 65).

4.10.4.6.2 Treinamento
O Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo pode estabelecer
qualificações para o pessoal das operadoras (artigo 20, Lei nº 65).

4.10.5 Dimensão econômico-financeira
A análise da dimensão econômico-financeira da legislação do Japão, relativamente ao transporte ferroviário de passageiros, foi prejudicada pela falta de regulamentação de muitos dos assuntos selecionados para o presente estudo.

4.10.5.1 Custos e investimentos
4.10.5.1.1 Custos
Não foram encontradas regulamentações versando sobre custos operacionais
e de manutenção e custos socioambientais. Sobre os demais, selecionados para este estudo, foram poucas as referências registradas, conforme pode-se observar a
seguir.

Custos do direito de passagem e compartilhamento
A Lei nº 92, de 4 de dezembro de 1986, em seu artigo 15, determina que as
condições de utilização de linhas férreas pertencentes a outro operador devem ser
previamente aprovadas pelo Ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

Seguros
Não há, na legislação pesquisada, a obrigatoriedade de contratação de seguros. Entretanto, no artigo 23, VII, está prevista a possibilidade do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo solicitar a contratação "de contratos de seguro que possam cobrir o montante necessário para compensar a perda sofrida em
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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relação ao transporte de passageiros”.

4.10.5.1.2 Investimentos
Na implantação das linhas ferroviárias de alta velocidade, Shinkansen, conforme disposto na Lei nº 71, de 18 de maio de 1970, artigo 13, § 1º, a responsabilidade pelos custos é das prefeituras das regiões em que as linhas serão ou foram
implementadas.
Como proteção contra eventual desequilíbrio econômico é previsto, na mesma, artigo 13, § 2º, o dever do governo nacional implementar as medidas necessárias de estímulo na região, de forma a incentivar a geração de lucros locais.

4.10.5.2 Receitas e remuneração do capital
4.10.5.2.1 Receitas operacionais
As receitas operacionais são provenientes das tarifas recebidas dos passageiros que são regulamentadas pelo Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e
Turismo conforme disposto na Lei nº 92/1986, em seu artigo 16.

4.10.5.2.2 Subsídios
Para as ferrovias de alta velocidade – Shinkansen –, conforme disposto no artigo 16 da Lei nº 71/1970, existe a concessão de subsídio para grandes obras de
melhoria. A concessão desse subsídio está condicionada à aprovação de um plano
específico pelo Ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

4.10.5.2.3 Remuneração dos fatores de produção
A remuneração dos fatores de produção é baseada na tarifa cobradas dos
usuários. Tal tarifa não pode ultrapassar ao teto tarifário definido pelo Ministério de
Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, conforme disposto no artigo 16 da Lei
nº 92/1986. A tarifa leva em consideração o montante dos custos apropriados sob
gestão eficiente, mais o lucro adequado.

4.10.5.2.4 Destinação dos recursos arrecadados de penalidades pecuniárias
Embora a Lei nº 92/1986 traga, em seu capitulo VII, a previsão de várias punições penais e pecuniárias não há menção ao destino dos recursos arrecadados.
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4.10.5.3 Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
4.10.5.3.1 Cálculo tarifário e precificação
O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo determina os tetos tarifários a serem observados pelos operadores do transporte, conforme disposto
na Lei nº 92/1986, artigo 16. Esse teto é estabelecido como base em estudo que visa a verificar se o valor da tarifa não excede o “montante dos custos apropriados sob
gestão eficiente, mais o lucro adequado.”

4.10.5.3.2 Revisão e reajuste dos preços e tarifas
Na Lei nº 87, de 4 de dezembro de 1986,em seu artigo 12, § 1º, foi estabelecida a criação de alguns fundos visando à manutenção da estabilidade das empresas de transporte de passageiros. Este é um mecanismo indireto para a recomposição da lucratividade e estabilidade financeira utilizado quando não há a possibilidade
de reajuste direto no valor da tarifa.
O artigo 12, § 2º, da mesma Lei, determinou que as ferrovias nacionais japonesas assumiriam a responsabilidade pelas contribuições para esse fundo específico
previsto no artigo 12, § 1º.
A Lei nº 92/1986, artigo 16, estabelece que quaisquer alterações nos tetos tarifários sejam aprovados pelo Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

4.10.5.3.3 Gratuidade e descontos
Não foram encontrados dispositivos sobre gratuidades e descontos na legislação analisada. Apenas nos sites das operadoras foram verificados as seguintes
políticas: crianças de 0 a 5 anos viajam de graça e de 6 a 11 anos têm desconto de
50% no valor da passagem.

4.10.5.3.4 Integração tarifária
O artigo 18 da Lei nº 92/1986 estabelece que os transportadores poderão fazer acordos entre si para a operação de transportes e que esses acordos estão sujeitos à aprovação do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo para
entrarem em vigor. As alterações nesses acordos também devem ser aprovadas pelo mesmo Ministério.
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4.10.6 Dimensão operacional e tecnológica
Este tópico cuida da exposição da legislação federal do Japão pertinente ao
transporte ferroviário de passageiros, sob o enfoque operacional e tecnológico. Para
melhor entendimento e identificação de boas práticas internacionais, com vista à sua
eventual adoção futura na legislação brasileira, foram considerados quatro subitens
que tratam: do material rodante; das instalações fixas; do pessoal; dos serviços de
apoio à operação.
Foram analisados os normativos vigentes que tratam, de alguma forma, de
aspectos tecnológicos e operativos relacionados ao transporte ferroviário de passageiros no Japão. São eles:
Cada operador ferroviário japonês deve elaborar suas próprias normas técnicas, detalhando suas práticas individuais sobre projeto, manutenção e operação de
instalações e material rodante, sempre respeitando o teor do Regulamento de padrões técnicos para ferrovias no Japão (RPTFJ). Em casos de divergências ou inovações, devem ser submetidas consultas ao órgão federal apropriado, previamente à
implementação (art. 3º do RPTFJ).

4.10.6.1 Material rodante
Conforme o artigo 13(1) do Regulamento de transporte ferroviário (RTF, Lei
92, de 04 de dezembro de 1986), quando um operador ferroviário consegue licença
de operação, deve ter sua frota operativa certificada pelo Ministério de que encontrase em conformidade com a legislação vigente. Da mesma forma, quando altera a estrutura ou substitui os veículos que se encontravam em operação.
Caso o Ministro da terra, infraestrutura, transportes, turismo verifique que a
atuação de um operador de negócios ferroviários esteja prejudicando a comodidade
dos usuários ou qualquer outro interesse público, pode ordenar as seguintes medidas (RTF, artigo 23(1)):
a) alterar o plano operacional de trens;
b) adotar medidas para aprimorar os métodos de implementação de construções, instalações, veículos ou operações de trens;
c) implementar ou alterar acordos para uso compartilhado de ferrovias;
d) implementar medidas que garantam o transporte seguro e contínuo de
passageiros.
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O capítulo 8 do RPTRJ versa sobre especificações de projeto e padrões ou
limites operativos para material rodante, seja locomotiva, carros de passageiros, vagões, unidades de serviço.
Dispõe, em seus diversos artigos, sobre:
a) características de projeto e de operação referentes a: bitola (seção 1);
b) peso, carga (seção 2);
c) rodeiros, partes elétricas, freios (seção 3);
d) estrutura dos carros, janelas, assentos, corredores,ventilação, portas, escada de acesso, interconexão entre carros, saídas de emergência, encanamentos, identificação dos carros (seção 4);
e) proteções e alarmes de incêndio, dispositivos contra falhas de alimentação
(seção 5).
Já o capítulo 10 do RPTRJ cuida de padrões ou limites para a operação de
trens. Nesse item, interessa os aspectos relacionados ao material rodantes, tais como: limitação de carga nos carros (seção 1), numero máximo de carros, freios, velocidade, cabine de comando.
Trata-se de regulamentação com abordagem direta e que merece receber atenção para introdução no modelo a ser proposto para a legislação brasileira, especialmente quando detalha aspectos técnicos, mas sempre tendo em consideração
que os valores quantitativos referem-se a bitolas e características, muitas vezes, únicas japonesas, valendo, sobretudo, a boa organização do regulamento nipônico.

4.10.6.1.1 Carros de passageiros
Tecnologia e características físicas
Para que o maquinista não seja perturbado, os carros com tração devem possuir cabine exclusiva para condução, com entrada/saída separada dos passageiros.
(RPTRJ, artigo 72).
O artigo 73, RPTRJ, estabelece características físicas e dimensionamentos
para o interior de carros de passageiros, tais, como, janelas (posicionamento, impossibilidade de abertura pelo exterior, dimensões), ventilação, iluminação, assentos, sanitários.
As portas dos carros devem ser equipadas com dispositivos automáticos para
abertura/fechamento (RPTRJ, artigo 74), de forma a:
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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a) operarem simultaneamente;
b) terem suas posições confirmadas pela tripulação;
c) impossibilitar a partida do trem, se abertas, exceto se a tripulação puder
constatar diretamente a abertura;
d) permitir abertura manual em casos de emergência, exceto se a seção de
via for eletrificada com terceiro trilho.
Com a relação à interligação entre carros de passageiros em um trem, esta
deve permitir que os passageiros se movam de um carro a outro. No caso de trem
previsto para trafegar em trecho de via que não possibilite evacuação lateral em emergência, deve ser prevista facilidade para evacuação frontal no primeiro veiculo
do trem e/ou pela parte traseira do ultimo carro da composição (RPTRJ, artigo 75).
A norma japonesa inclui tabela para dimensionamento da conexões entre vagões.
Cada carro de passageiro deve ter sua própria identificação única, além da
capacidade limite de passageiros que admite (RPTRJ, artigo 82).
Carros leito (dotados de dormitórios) devem ser equipados com alarmes de
incêndio que disparam automaticamente por sensor de fumaça ou calor (RPTRJ, artigo 84). De se notar que a norma não prevê o dispositivo para qualquer tipo de carro
de passageiros, mas é específica.
Os dispositivos e equipamentos necessários para garantir segurança na operação dos trens, bem como aos passageiros, devem ser capazes de operar por um
determinado tempo (mínimo de 30 minutos), ainda que ocorra interrupção na fonte
de energia (RPTRJ, artigo 85).
O RPTRJ, artigo 86-2 determina que devem ser instalados registradores das
operações de trens, nos próprios trens, nos centros de controles e em todas as instalações pertinentes. A regra não se aplica em casos excepcionais, tais como em
trens que circulam com baixa velocidade ou locais cuja instalação apresenta dificuldades por razões estruturais. A norma relaciona algumas informações básicas relacionadas com:
a) a operação do trem (tempo, velocidade, localização);
b) dispositivos (indicação de funcionamento) operacionais para controle ou
serviços de frenagem;
c) comunicação entre o maquinista e operadores no centro de controle.
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A seção 2, capítulo 8, do RPTRJ versa sobre as condições de peso dos veículos em relação à operação. Assim, temos:
a) Restrições sobre trilhos e estruturas: os veículos não devem impor uma
carga que exceda a capacidade da superestrutura (artigo 65);
b) Estabilidade: os veículos devem ser capazes de manter uma operação segura e confiável sob as possíveis condições operacionais, inclusive manutenção da via (artigo 66). Como condições operacionais admissíveis, temse:
− lotação de passageiros que deve compreender, carro vazio ou em sua
máxima ocupação;
− velocidade;
− aceleração e desaceleração do trem;
− condições atmosféricas.
A seção 3, capítulo 8, do RPTRJ trata dos mecanismos (cabe observar que a
norma japonesa menciona mecanismo de velocidade, [...] contrariamente às normas
brasileiras que evitam ou não admitem o [...]) dos veículos em relação à operação,
os quais, segundo o artigo 67, devem observar os seguintes padrões:
a) as rodas não devem danificar os trilhos;
b) os truques do veículo devem ser especificados de forma apropriada para
que seja possível trafegar sem problemas nas curvas com raio mínimo dos
trechos em que está programado para circular;
c) o sistema de suspensão deve ter capacidade suficiente para suportar os
choques com os trilhos;
d) a parte frontal do primeiro veículo do trem deve ser equipada com dispositivo de remoção de obstáculos, eventualmente expostos sobre os trilhos;
e) todos os mecanismos dos veículos devem ser suficientemente robustos
para permitir uma operação segura e estável.
Na norma mencionada incluem-se tabela e desenhos contendo especificações para valores e dimensões que devem ser respeitadas de forma a atender os
critérios gerais já expostos e ater-se, quando existentes, às normas específicas para
projeto, construção, operação ou manutenção de material rodante. Assim, tem-se,
por exemplo, os diâmetros das rodas para várias bitolas admissíveis. Deixa-se de
apresentar esses detalhamentos da norma japonesa, tendo em vista que as condições brasileiras são diversas.
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Os artigos 68 e 69 do RPTRJ tratam, respectivamente, do sistema motriz de
tração e dos sistemas de frenagem dos veículos.
O sistema de geração de potencia (tração) deve ser compatível com os demais dispositivos, instrumentos e/ou sistemas do veiculo/trem e deve ser capaz de
manter a operação do trem. Nos veículos com tração elétrica, os equipamentos elétricos devem atender aos seguintes padrões:
a) não deve se expor a riscos de falha de isolamento, fogo e choques;
b) não deve apresentar obstrução a outros equipamentos elétricos do trem,
devido a efeitos de indução;
c) deve se manter seguro com relação a diversos aspectos com relação à
captação de energia externa (sobretensões, arcos nos pantógrafos).
Já os veículos com tração por motores de combustão interna (diesel) devem
manter os seguintes padrões:
a) proteção adequada para sobreaquecimento;
b) possuir paredes e janelas de proteção contra ignição causada pelo aquecimento dos motores;
c) serem equipados com dispositivos para combustíveis capazes de evitar
escapamentos e ignição indevidos;
d) serem equipadas com dispositivos para escapamento de gases e calor
que previnam riscos à tripulação, passageiros e equipamentos.
Os sistemas de frenagem dos veículos devem observar as seguintes especificações:
a) devem ser capazes de desacelerar ou parar o veículo sem falha;
b) devem ser passíveis de aplicação simultânea sobre veículos atrelados em
trem pelo maquinista por controle na cabine;
c) devem ser imunes a falhas por vibração, impacto ou outros fatores;
d) devem aplicar força de frenagem continuamente;
e) devem ser aplicados automaticamente quando veículos são desacoplados;
f) deve ser capaz de fazer o trem parar rapidamente. Não se aplica a veículos especiais.
g) deve evitar que o veiculo parta quando o esforço frenante é prejudicado
com a falta de fonte de energia.
No Japão admite-se trens mistos, ou seja, com composições de carga e de
passageiros. Dessa forma, o artigo 94 do RPTRJ determina, caso a composição do
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trem de passageiros inclua veículos carregados com material perigoso, que devam
ser adotadas medidas preventivas para que a tripulação e os passageiros não se coloquem sob risco; além disso, o número máximo de veículos em um trem deve ser
compatível com seu desempenho, estrutura e esforços, gradientes da via, comprimento útil das estações.
Trens com dois ou mais veículos acoplados devem adotar sistema de frenagem que opere simultaneamente sobre todos eles e serem aplicados automaticamente quando qualquer veículo seja desacoplado. Quando um trem é formado ou
tem sua composição alterada, o sistema de freios deve ser testado. Caso um veículo
danificado, no qual a frenagem contínua não funcione, faça parte do trem, ele deve
ser posicionado no início ou no fim do trem e sempre em posição tal que a pessoa
encarregada de monitorá-lo possa acessá-lo ou prevenir para que ele não se desacople (artigo 95).

4.10.6.2 Instalações fixas
Caso o Ministro da terra, infraestrutura, transportes, turismo verifique que a
atuação de um operador de negócios ferroviários esteja prejudicando a comodidade
dos usuários ou qualquer outro interesse público, pode ordenar (RTF, artigo 23(1))
que sejam adotadas medidas que aprimorem os métodos de implementação de
construções e instalações; implementar ou alterar acordos para uso compartilhado
de ferrovias ou adotar medidas que garantam a transporte seguro e contínuo de
passageiros.

4.10.6.2.1 Vias
Tecnologia e características físicas
O capítulo 3 do RPTRJ versa sobre especificações de projeto e padrões ou
limites operativos para a superestrutura de via. Dispõe, em suas diversas seções e
artigos, sobre características de projeto e de operação referentes a:
a) bitola,
b) alinhamento,
c) raio de curvatura,
d) superelevação,
e) gradientes (rampas),
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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f) faixa de domínio,
g) entrevias,
h) proteções laterais,
i) trilhos,
j) fixações,
k) dormentação,
l) velocidade,
m) capacidade de via e
n) dispositivos de segurança.
Também cuida de pontes, túneis e edificações com respeito à faixa de domínio. Trata-se de regulamentação com abordagem direta e que merece receber atenção para introdução no modelo a ser proposto para a legislação brasileira, porém,
sempre com precisa atenção aos valores específicos, quando existentes, dadas as
condições construtivas e operativas, características do sistema ferroviário brasileiro,
possivelmente, diversas das japonesas.
Em seu artigo 12, o RPTRJ, determina que a bitola da via deve ser capaz de
manter uma operação segura e estável do material rodante, tendo em conta a estrutura desse material, a velocidade máxima de projeto e outros fatores relevantes. As
bitolas consideradas podem ter as seguintes medidas: 0,762 m, 1,067 m, 1,372 m ou
1,435 m, sendo que as ferrovias Shinkansen devem adotar esta última.
Observa-se que, no Brasil, para o transporte de passageiros de média/longa
distância, adotam-se, basicamente, bitolas métrica (1,000 m) e larga (1,600 m), em
vias com predominância absoluta de tráfego de trens de carga. Assim, é possível o
aproveitamento da estruturação do RPTRJ, porém com as suas imposições quantitativas revistas para adequação aos padrões e características brasileiros.

Expansão da malha ferroviária
Conforme o artigo 5(1) do Regulamento de transporte ferroviário (Lei nº 92, de
04 de dezembro de 1986), uma licença para explorar um negócio ferroviário (construção e operação) requer licença do Ministério da terra, infraestrutura, transporte e
turismo, mediante submissão de documentação e constatação de que o plano de
negócio oferecido é apropriado, sob aspectos operacional, de segurança do trans-
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porte e de negócio, e ainda, que o requerente tem capacidade de conduzir o negócio
por conta própria.

4.10.6.2.2 Estações
Tecnologia e características físicas
O capítulo 4 do RPTRJ versa sobre especificações de projeto e padrões operativos para estações. Dispõe, em seus diversos artigos, que
a) o projeto de linhas da estação deve ser compatível com as operações previstas de trem e que a linha principal deve ter o comprimento adequado
para comportar o trem mais longo (artigo 34);
b) as estações devem prever instalações adequadas, de acordo com a quantidade prevista de usuários, as quais, para os passageiros, incluem (artigo
35,1, IV-1,1):
− plataforma,
− áreas de acesso e movimentação,
− escadas,
− elevadores,
− bilheterias,
− banheiros,
− iluminação,
− escritório de serviço,
− salas de espera;
c) as estações devem prever dispositivos para manter informações disponíveis aos usuários, tais como: direção aos pontos de venda de bilhetes,
portões de entrada, sanitários, plataforma e outras. As informações devem
incluir sinais e avisos de direção, localização, informação e regulamentação (artigo 35,2, IV-1,2);
d) Sejam adotados padrões para as plataformas, tais como: comprimento,
largura, distancias mínimas para disposição de colunas ou para ponte/portas de entrada (artigo 36);
e) Seja adotada apropriada largura de corredores, de forma a não impedir
movimentação e, em escadas, adoção de medidas para evitar quedas (artigo 37).
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4.10.6.3 Pessoal
O capítulo 2 do RPTRJ versa exclusivamente sobre normas para pessoal operacional dos operadores ferroviários. Dispõe, em seus diversos artigos, sobre segurança na operação de trens, educação e treinamento e deveres de maquinistas.
São dispositivos com abordagem direta e que merecem receber atenção para introdução no modelo a ser proposto para a legislação brasileira.
Segundo o artigo 9 do RPTRJ, deve ser mantida a segurança na operação
dos trens com a utilização completa dos conhecimentos e habilidades do pessoal
envolvido, assim como de todos os dispositivos relevantes para a operação do trem.
O operador de ferrovia é responsável por garantir capacitação e treinamento
adequados a todo pessoal diretamente envolvido com a operação de trens/material
rodante e a manutenção de instalações e material rodante. Deve-se evitar tripulação
ou pessoal envolvido com a operação de trem/carros sem a confirmação de que
possuam apropriada aptidão, habilidade e conhecimento para desempenhar suas
funções (artigo 10 do RPTRJ).
Considera-se pessoal envolvido com a operação de trens e/ou material rodante, aqueles que:
a) realizam manobras;
b) executam operações de coordenação;
c) a bordo, realizam operações nos trens ou material rodante;
d) fazem o controle de rotas, sinalização ou operam chaves;
e) executam ou supervisionam, sozinhos, trabalhos relacionados com a operação de trens/material rodante para manutenção;
f) operam dispositivos de segurança em passagens em nível (PN).
O reconhecimento de aptidão deve ser procedido por meio de testes de funções físicas e mentais. A implementação de programas de educação e de treinamento é de responsabilidade do operador. São detalhados os aspectos a serem seguidos para educação, treinamento e exames.
O artigo 11 do RPTRJ estabelece que um trem deve ser conduzido por maquinistas, exceto quando a segurança do trem não é comprometida devido ao uso
de componentes apropriados e projeto/estrutura dos carros. Os maquinistas devem
possuir habilitação/licença para condução, exceto em casos de pessoas em treina-
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mento, acompanhadas de instrutor/maquinista ou quando a movimentação é realizada em via secundária sem interferência na principal.

4.10.6.4 Serviços de apoio à operação
Circulação de trens
Segundo o artigo 99 do RPTRJ, trens devem ser operados de forma a respeitar os horários previstos de partida, de passagem ou de chegada nas estações.
Quando a operação sofrer desajustes, devem ser feitos esforços para trazê-la de
volta aos tempos planejados.
Um trem pode ser operado com os seguintes métodos, para manter a segurança entre eles (RPTRJ, artigo 101):
a) blocos ou seções de via;
b) dispositivos de segurança que assegurem distanciamento entre trens; ou
c) sinalização de via observável pelo maquinista.
Adicionalmente, são prescritas detalhadas caracterizações para cada um
desses métodos.
Trens não podem realizar movimentos reversos (ré), exceto se forem adotadas medidas tais como, assistência externa no percurso em ré ou de prevenção para
impedir operação insegura do trem (RPTRJ, artigo 104).
Quando uma seção de via necessitar impedimento para manutenção, ou estiver em construção, devem ser adotadas medidas de prevenção que excluam a circulação de veículos, exceto aqueles utilizados para a execução dos serviços. (RPTRJ,
artigo 107).

4.10.7 Dimensão ambiental
Para compreensão da análise da legislação japonesa e respectivo sistema de
leis, fiscalização, entre outros, é importante ressaltar que o Japão, nos termos da
sua Constituição de 1946, é um Estado fundado na monarquia constitucional com
regime parlamentar democrático. O chefe de Estado do Japão é, então, o Imperador,
símbolo do Estado e da unidade do povo (art. 1o da Constituição). Por sua vez, o
Regime – ou Dieta – é o mais alto órgão do poder estatal e o único órgão do Poder
Legislativo (art. 41 da Constituição). Já o Conselho de Ministros, cujo chefe é o Pri-
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meiro-ministro, exerce o Poder Executivo e deve ser composto apenas por ministros
civis (art. 66 da Constituição).
Acerca da dimensão ambiental, após décadas de significativos impactos gerados por um desenvolvimento acelerado com foco exclusivamente econômico, o
Japão, como um dos maiores consumidores mundiais de recursos naturais, tem cada vez mais se preocupado com a construção de um arcabouço jurídico e com a implementação de políticas públicas que deem conta das demandas ambientais cada
vez mais frequentes e de maior gravidade.
Nesse sentido, a Constituição japonesa (art. 11) garante a todos os cidadãos
o pleno usufruto de todos os direitos humanos fundamentais como direitos imprescritíveis e invioláveis a partir de uma perspectiva intergeracional, isto é, incluindo nessa
disposição as atuais e futuras gerações. A Constituição garante também (art. 25) o
mínimo existencial aos cidadãos japoneses, dispondo que todas as pessoas têm o
direito de manter padrões mínimos de uma vida saudável e culta. O Estado, por sua
vez, deverá usar de todos os meios para garantir a promoção e extensão da segurança e bem-estar social, bem como da saúde pública.
Como se pode notar, não há uma referência explícita ao meio ambiente, contudo, fazendo-se uma interpretação extensiva é possível afirmar que a tutela ambiental estaria implícita nos dispositivos acima mencionados, já que o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental sem o qual não há a
possibilidade de concretização de todos os outros direitos fundamentais, inclusive o
direito a uma vida saudável, muito menos da promoção de bem-estar e da saúde
pública. Sendo assim, todas as leis e normas infraconstitucionais devem respeitar
tais dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição é a lei suprema
do Japão (art. 97 da Constituição).
No que concerne à estrutura administrativa ambiental do Japão, o Ministério
do Meio Ambiente, constituído em 2001 a partir da antiga Agência Ambiental criada
por lei no ano de 1971, é o principal órgão ambiental, sendo o grande responsável
pelo planejamento e implementação de políticas e padrões ambientais fundamentados na Lei Ambiental Básica de 1993.
Nos termos do artigo 41 da Lei Ambiental Básica, Lei n o 91, de 13 de novembro de 1993, o Ministério do Meio Ambiente tem, entre outras, as seguintes atribuições: (i) elaboração do Plano Básico Ambiental; (ii) estudar e discutir questões fundamentais à conservação ambiental em resposta às consultas feitas pelo Primeiro1646
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Ministro, pelo Diretor-Geral do Ministério do Meio Ambiente ou por outros ministros;
e (iii) exercer tarefas delegadas por leis e decretos.
O Ministério do Meio Ambiente tem competência sobre questões ambientais
tais como resíduos sólidos, poluição de ar, água e solo, conservação natural e proteção da vida selvagem, por exemplo. Contudo, pode ter competência conjunta com
outros Ministérios sobre outras matérias, a exemplo do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo, para questões que envolvam a construção, o desenvolvimento e operação de transporte ferroviário.
Não obstante o papel central do Ministério do Meio Ambiente, a estrutura administrativa do meio ambiente no Japão também é formada e exercida por órgãos
dos governos distritais e municipais, dentro de suas respectivas jurisdições, denominados pela Lei Ambiental Básica de Conselhos Distritais e Municipais do Meio Ambiente (arts. 43 e 44). Tais órgãos locais também criam regulamentações e implementam políticas ambientais, porém sempre ligados a esse órgão central, o Ministério do
Meio Ambiente, dando continuidade e efetividade às suas políticas.
A Lei Ambiental Básica prevê, ainda, um órgão especial, parte do Gabinete do
Primeiro-ministro, denominado Conferência sobre o Controle de Poluição Ambiental,
cujas principais atividades são: (i) desenvolvimento do Programa de Controle da Poluição Ambiental; (ii) discussão e planejamento de políticas básicas para o controle
da poluição ambiental e promoção da implementação de tais políticas; e (iii) realização de outras tarefas delegadas por leis e decretos (art. 45 da Lei no 91/1993).
Feitos tais esclarecimentos iniciais, listam-se, a seguir, as normas japonesas
infraconstitucionais e infralegais que foram analisadas de forma mais detida no que
tange às perspectivas e aspectos ambientais aplicáveis ao transporte ferroviário de
passageiros, objeto desse estudo. O foco, portanto, será direcionado para as normas relativas ao transporte ferroviário de passageiros, porém, também serão apreciadas as principais normas ambientais que se aplicam a esse objeto de estudo.
Seguindo-se uma ordem cronológica, a primeira norma avaliada será a Lei da
Atividade Ferroviária, Lei no 65, de 16 de março de 1900, que regula as matérias relativas a equipamentos, instalações e funcionários do serviço ferroviário, bem como
impõe regras comportamentais a passageiros e público em geral com a previsão de
penalidades.
Na sequência tem-se a Lei Nacional de Desenvolvimento das Ferrovias Shinkansen, Lei no 71, de 18 de maio de 1970, que traz como objetivo o apoio ao desenANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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volvimento da rede nacional ferroviária Shinkansen, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da economia nacional, a expansão do domínio de subsistência dos
cidadãos, bem como a promoção das regiões (art. 1 o). Tal Lei traz a regulação das
obras de construção e melhoria das ferrovias de alta velocidade Shinkansen, bem
como as disposições penais de violação dos seus dispositivos.
Ainda do ano de 1970 será avaliada a Lei de Gestão de Resíduos e de Limpeza Pública, Lei no 137, de 1970, cuja finalidade é a de preservar o ambiente de vida e melhorar a saúde pública por meio da restrição do descarte de resíduos, da
promoção da triagem, armazenamento, coleta, transporte, reciclagem, eliminação ou
similar de resíduos de forma apropriada, bem como da conservação de um ambiente
de vida limpo (art. 1o). Essa Lei prevê a responsabilidade dos cidadãos, do Estado e
do setor privado na matéria, e regulamenta a gestão dos diferentes tipos de resíduos
e do serviço de limpeza urbana.
A Lei para o Estabelecimento do Conselho de Segurança em Transportes do
Japão, Lei no 113, de 12 de outubro de 1973, também será estudada. Tal Conselho
tem como fim o desenvolvimento de investigações sobre as causas de, entre outros,
acidentes ferroviários e as causas dos danos gerados por esses acidentes, bem como o impulsionamento do Ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo,
e/ou as partes relevantes para compreensão das causas dos acidentes, para que apliquem as medidas necessárias, previnam novos acidentes e reduzam os danos
quando ocorram (art. 1o).
Do ano de 1986, três leis serão revistas, a Lei n o 87, de 04 de dezembro de
1986, a Lei no 88, de 04 de dezembro de 1986 e a Lei n o 92, de 04 de dezembro de
1986.
A primeira delas, Lei de Reestruturação da Ferrovia Nacional Japonesa, dispõe sobre os itens básicos para a reestruturação fundamental da gestão da ferrovia
nacional japonesa para estabelecer um sistema eficiente, ajudando a estabilizar e a
melhorar a vida das pessoas e a economia do país. Em suma, essa Lei trata do processo de privatização da Ferrovia Nacional Japonesa, diante da sua falência em assegurar uma gestão adequada sob o sistema de gestão integrada na forma de uma
corporação pública (art. 1o da Lei no 87/1986).
Já a Lei no 88/1986, Lei sobre Companhias de Trens de Passageiros e de
Trens de Carga do Japão, trata sobre questões de direito empresarial aplicáveis a
companhias ferroviárias, como uso de nome empresarial, direitos, ações, títulos,
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nomeação/demissão de diretores, incorporações, transferência de propriedade, entre
outros.
Por sua vez, a Lei no 92/1986, Lei da Atividade Ferroviária, em seu artigo 1 o
explicita que tem como objetivo assegurar a segurança no transporte, proteger os
benefícios dos usuários de trem, assim como garantir o desenvolvimento seguro da
atividade ferroviária tornando a operação dessa atividade adequada e razoável, gerando impactos, então, no bem-estar público. Tal Lei regulamenta o procedimento de
licenciamento da atividade ferroviária.
De 1993 serão estudadas a Lei Ambiental Básica, Lei n o 91, de 13 de novembro de 1993, e os Padrões de qualidade ambiental para ruídos da Ferrovia Shinkansen Superexpress, Notificação no 91 de 1993.
A Lei Ambiental Básica tem como objetivo a promoção de forma abrangente e
sistemática das políticas de conservação ambiental para garantir uma vida saudável
e culta tanto para as gerações presentes como para as gerações futuras, assim como para o bem-estar da humanidade, por meio da articulação de princípios básicos,
esclarecendo as responsabilidades do Estado, dos governos locais, das empresas e
dos cidadãos, e prescrevendo as considerações das políticas básicas de conservação do meio ambiente (art. 1o da Lei no 91/1993). Disso tem-se a importância dessa
Lei que, sendo a primeira lei japonesa que trata das questões ambientais de forma
mais sistemática, busca tutelar a complexidade dos problemas ambientais pósmodernos.
Com base em tais princípios e responsabilidades, a Lei Ambiental Básica prevê os instrumentos da política ambiental japonesa. Sendo assim, além de medidas
regulatórias tradicionais de controle da poluição e conservação da natureza, a Lei
dispõe sobre a criação do Plano Básico Ambiental, que descreve os rumos da política ambiental a longo prazo; a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para projetos de
desenvolvimento; medidas econômicas de fomento a atividades que trabalhem para
a redução de impactos ambientais; a melhoria da infraestrutura urbana, com a criação de sistemas de esgoto e de transporte de qualidade; a educação ambiental; a
promoção da ciência e da tecnologia; a cooperação internacional; entre outros instrumentos.
Ademais, a Lei Ambiental Básica japonesa, em seu artigo 16, dispõe que o
Governo deve estabelecer padrões de qualidade ambiental relativos à poluição do ar
e da água, à contaminação do solo e a ruídos, para garantir a manutenção do míniANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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mo para a proteção da saúde humana e para a conservação do ambiente em que vivem. Sendo assim, em conformidade com esse dispositivo, foram estabelecidos padrões de qualidade ambiental para ruídos da Ferrovia Shinkansen Superexpress por
meio da Notificação no 91, de 1993, que também será analisada.
De 1997 será revisada a Lei de Avaliação de Impactos Ambientais, Lei n o 81,
que, levando em consideração a importância da realização dessa avaliação antes da
implementação de empreendimentos que gerem impactos ambientais, tem como objetivo assegurar que a devida atenção seja dada à proteção do meio ambiente nos
projetos de tais empreendimentos e, em última instância, garantir que as gerações
presentes e futuras possam usufruir de vidas saudáveis. Para atingir tais fins, essa
Lei estabelece os procedimentos e contém outras disposições destinadas a definir
claramente as responsabilidades do governo em relação a Avaliações de Impactos
Ambientais e a garantir que essas avaliações sejam devidamente conduzidas com
respeito a projetos de grande escala que possam causar sérios impactos sobre o
meio ambiente. Ademais, prescreve medidas destinadas a traduzir os resultados
dessas Avaliações de Impactos Ambientais na execução dos projetos desses empreendimentos e na determinação do conteúdo de tais projetos (art. 1 o).
Por fim, do ano de 2001, serão estudadas a Lei n o 61, de 22 de junho de
2001, e a Portaria Ministerial no 151, de dezembro de 2001. A primeira delas traz
emendas à Lei referente a companhias de transporte ferroviário de passageiros e a
companhias de frete ferroviário no Japão. Já a segunda dispõe sobre os padrões
técnicos regulamentares do sistema ferroviário japonês e foi estabelecida com o fim
de garantir um transporte ferroviário seguro e estável no país, contribuindo, assim,
para a promoção do bem-estar público. A Portaria estabelece padrões técnicos necessários para instalações a serem utilizadas no serviço de transporte ferroviário,
para estrutura e manipulação dos trens. Junto a cada dispositivo da Portaria, há especificações interpretativas do dispositivo, que deverão sempre ser utilizadas como
base nos exames de licenças e outras autorizações relativas à atividade ferroviária,
bem como na criação de padrões de implementação desenvolvidos pelos operadores das empresas de transporte ferroviário (art. 1o da Portaria Ministerial no
151/2001).
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4.10.7.1 Licenciamento ambiental
4.10.7.1.1 Regime jurídico do licenciamento
A Lei Ambiental Básica, Lei no 91/1993, especifica que a responsabilidade
ambiental, incluindo-se a relativa à atividade de transporte ferroviário, do Estado (art.
6), dos governos locais (art. 7), das corporações (art. 8) e dos cidadãos como um todo (art. 9) deverá sempre se dar de acordo com os três princípios ambientais básicos dispostos pela Lei, quais sejam: (i) a fruição bem sucedida atual e futura dos benefícios ofertados pelo meio ambiente; (ii) a criação de uma sociedade que assegure
o desenvolvimento sustentável com impactos ambientais reduzidos; e (iii) a promoção ativa da conservação ambiental global por meio da cooperação internacional.
A dita Lei especifica que o Estado deve tomar todas as medidas necessárias
para promover projetos que contribuam para evitar a interferência na conservação
ambiental, como, por exemplo, com a instalação pública de redes de esgoto, de áreas de disposição final adequada de resíduos e de trânsito, incluindo-se instalações
de transporte público – como o ferroviário –, que possam contribuir para reduzir os
impactos ambientais, entre outros projetos e medidas (art. 23 da Lei no 91/1993).
Ademais, o Estado deve tomar todas as medidas necessárias para assegurar
que empreendedores realizem, com a devida antecedência, pesquisas, previsões
e/ou Avaliações de Impacto Ambiental quando suas atividades gerarem a alteração
da geografia do solo, a construção de novas estruturas – como ferrovias – e outras
atividades similares, dando a devida atenção para a conservação ambiental com base nos resultados de tais avaliações (art. 20 da Lei no 91/1993).
As corporações, por sua vez, devem sempre agir preventivamente, tomando
todas as medidas necessárias para evitar danos ambientais resultantes de suas atividades (art. 8o da Lei no 91/1993).
Assim, percebe-se que a combinação de tais responsabilidades do Estado e
das corporações traz a previsão da necessidade de realização de estudos ambientais, mais especificamente da AIA, para que as questões ambientais sejam levadas
em consideração por esses dois atores quando da realização de obras e operação
de atividades que possam gerar impactos ambientais.
Contudo, no arcabouço legislativo japonês não há um procedimento específico de licenciamento ambiental. De fato a Lei da Atividade Ferroviária, Lei n o 92/1986,
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traz a previsão e a regulamentação do licenciamento para instalação e operação do
transporte ferroviário de passageiros e de carga.
Em seu artigo 3o, a Lei no 92/1986 dispõe que o indivíduo que tiver a intenção
de operar uma ferrovia deve obter uma licença do Ministro de Terras, Infraestruturas,
Transporte e Turismo. No pedido de licença, o proponente deve apresentar todas as
informações pertinentes relativas ao projeto, como, por exemplo, a rota prevista para
a ferrovia, se é para transporte de passageiros ou de carga, se irá utilizar via férrea
própria ou de outra companhia, a descrição das instalações, capacidade de transporte, entre outros (art. 4o da Lei no 92/1986).
Para a concessão da licença ao empreendedor, os seguintes requisitos devem ser comprovados: (i) o plano de negócios é adequado do ponto de vista da operação; (ii) o plano de negócios é adequado do ponto de vista de segurança do transporte; (iii) o requerente tem um plano adequado do ponto de vista da exploração da
atividade para além do que está listado nos últimos dois itens; e (iv) o requerente
possui capacidade para conduzir apropriadamente a atividade por conta própria (art.
5o da Lei no 92/1986).
Por outro lado, a licença não será concedida quando: (i) o proponente tiver sido condenado com pena de um ano ou mais e ainda não tiverem passado dois anos
após o término da execução da pena; (ii) ainda não tenham passado dois anos após
a rescisão de licença de operação de atividade ferroviária concedida anteriormente
ao mesmo proponente; (iii) o proponente for considerado incapaz ou teve a sua falência decretada e ainda não restaurou os direitos perdidos; (iv) o proponente seja
menor de idade e não tiver a mesma capacidade jurídica de um adulto para celebração de negócios; ou (v) o proponente seja pessoa jurídica e se enquadre em qualquer um dos impedimentos anteriores (art. 6o da Lei no 92/1986).
Fica claro, então, que tal procedimento não inclui, ao menos de forma direta,
a consideração de questões de proteção ambiental. Contudo, a Lei n o 81/1997, como
já mencionado, regulamenta a Avaliação de Impacto Ambiental que, embora não
conste como um dos requisitos para concessão da licença de instalação e operação
da atividade ferroviária, é disposta como um procedimento autônomo, vinculado ao
Ministério do Meio Ambiente, ao qual o empreendedor, dependendo do tipo e da escala da atividade que pretende exercer, também deve se submeter para a execução
de seu projeto. São ao todo treze tipos de atividades que estão expressamente previstas na Lei como sujeitas à realização da AIA, incluindo a construção de estradas,
1652
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barragens, ferrovias, aeroportos e usinas de energia, contudo, outros tipos de projetos podem, ainda, submeter-se à AIA por determinação de portaria governamental
ou aqueles relativos ao governo nacional (art. 2º da Lei n o 81/1997).
Nos termos do artigo 2o da Lei no 81/1997, Avaliação de Impacto Ambiental
significa o processo de levantamento, previsão e avaliação dos prováveis impactos
ambientais que um projeto poderá causar, incluindo-se a modificação geográfica de
um terreno, o estabelecimento, modificação e expansão de estruturas já existentes e
a operação de atividades após a implementação do projeto. Ademais, a AIA também
engloba o estudo de possíveis medidas de proteção ambiental relacionadas ao projeto, bem como a avaliação do impacto ambiental geral de tais medidas.
A Lei japonesa define como Projeto Classe 1 todo o projeto de grande escala
que seja considerado como de alta probabilidade de geração de sérios impactos ao
meio ambiente, seja por portaria do governo ou aqueles expressamente previstos na
Lei. Quando a Lei fala em escala, isso significa os aspectos mensuráveis do projeto,
tal como o tamanho do empreendimento, por exemplo (art. 2o da Lei no 81/1997).
Como mencionado anteriormente, algumas atividades constam expressamente na Lei como sujeitas à AIA caso seus projetos se enquadrem como da Classe 1,
entre elas estão aquelas relativas à construção, obras de melhoramento e operação
de ferrovias (art. 2o da Lei no 81/1997). Contudo, importante ressaltar que, caso essas atividades se enquadrem como Classe 2, isto é, projetos de menor escala, a decisão sobre a necessidade de realização da AIA será feita caso a caso pela autoridade responsável e, portanto, discricionária (art. 4o da Lei no 81/1997).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Japão, no caso da atividade ferroviária, a submissão de um projeto à AIA será obrigatória sempre que se tratar das
Ferrovias de alta velocidade Shinkansen, bem como de instalações e ferrovias de 10
ou mais quilômetros de comprimento. Portanto, os projetos que possuírem planos de
implementação e operação de ferrovias com menos de 10 quilômetros e que não sejam Shinkansen serão analisados pela autoridade responsável para que esta decida
sobre a necessidade ou não da AIA (JAPÃO, 2015).
Sendo assim, os empreendimentos sujeitos à Lei da AIA serão também avaliados pelas autoridades responsáveis e poderão ter seus projetos de implementação
e operação vetados ou modificados com base em questões ambientais (arts. 31 e 33
da Lei no 81/1997).
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4.10.7.1.2 Impactos e estudos ambientais
Procedimento da Avaliação de Impacto Ambiental
A primeira fase da AIA é a elaboração, por parte do empreendedor proponente, de um documento de delimitação do âmbito do projeto, o qual deverá conter o
método que o empreendedor pretende utilizar na AIA e as informações gerais sobre
o projeto, listadas pela Lei (art. 5o da Lei no 81/1997). Tal documento deverá ser apresentado às autoridades responsáveis no governo distrital, nos governos municipais e nas vilas e comunidades locais que tenham jurisdição sobre a área considerada como suscetível de ser ambientalmente impactadas pelo projeto em questão
(art. 6o da Lei no 81/1997).
Em seguida, o empreendedor proponente deve tornar o documento de delimitação de âmbito do projeto público para possibilitar o início da participação popular
no desenvolvimento do referido projeto. Durante o período de publicidade desse documento, qualquer indivíduo interessado, bem como as autoridades de todas as jurisdições envolvidas, pode analisar e apresentar comentários sobre a proposta de
projeto (arts. 7o, 8o, 9o e 10o da Lei no 81/1997).
Levando em consideração todos os comentários expressos, seja pelas autoridades competentes ou pelos indivíduos e/ou comunidades interessados, o proponente deverá decidir de forma definitiva o método que será utilizado e, finalmente,
realizar a Avaliação de Impacto Ambiental relativa ao projeto proposto, respeitando,
também, os regulamentos ministeriais aplicáveis ao tipo de projeto que pretende implementar (arts. 11 e 12 da Lei no 81/1997).
Assim como o documento de delimitação do âmbito do projeto, a AIA também
deverá ser publicizada por meio de um rascunho do Relatório de Impacto ao Meio
Ambiente (RIMA). O rascunho do RIMA deve conter todas as informações necessárias para compreensão dos resultados da AIA, tais como: uma visão geral dos comentários que foram feitos relativos à proposta, respostas do proponente a tais comentários, métodos utilizados na AIA, visão geral do levantamento, previsão e análise dos possíveis impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento, medidas preventivas e protetivas, entre outros (arts. 14, 15 e 16 da Lei no 81/1997).
Ademais, durante o período de publicização do rascunho do RIMA, o proponente deve realizar reuniões explicativas nas jurisdições de interesse/possíveis impactadas pelo empreendimento, uma espécie de audiência pública para tornar o pú1654
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blico ciente do conteúdo do projeto, o qual poderá, da mesma forma que na fase do
documento de delimitação de âmbito, submeter comentários que serão levados pelo
proponente às autoridades competentes após encerrado o prazo em que o rascunho
do RIMA estará à disposição do público. As autoridades públicas das jurisdições envolvidas também farão os devidos comentários ao rascunho do RIMA apresentado
(arts. 17, 18, 19 e 20 da Lei no 81/1997).
Após esses procedimentos de diálogo e participação pública, o proponente
deverá analisar quais as contribuições que devem ser levadas em consideração e
fazer as alterações necessárias para elaboração final do RIMA (art. 21 da Lei no
81/1997). A versão final do RIMA deverá, no caso do empreendimento tratar-se da
atividade ferroviária, ser entregue ao supervisor da empresa que deverá dar os devidos encaminhamentos. Ressalta-se que, caso a autoridade responsável no Ministério do Meio Ambiente indicar determinadas medidas, o proponente também deverá
cumpri-las no projeto (arts. 22 e 24 da Lei no 81/1997).
Importante ressaltar, também, que quando um projeto Classe I fizer parte do
Plano de desenvolvimento urbano do Japão ou da região onde será operado, esse
Plano deverá ser apresentado em todos os procedimentos e etapas da AIA e ambos
deverão ser apresentados, também, à comissão de planejamento urbano local. Nesse caso, os governos provinciais e municipais responsáveis pelo planejamento urbano realizarão os procedimentos da AIA, substituindo, então, o proponente do projeto,
e todos os resultados da avaliação também refletirão no planejamento urbano em
questão (arts. 40 e 41 da Lei no 81/1997). Assim, depreende-se que há legislação
apenas referente às áreas urbanas, deixando as áreas protegidas sem regulamentação.

4.10.7.2 Resíduos sólidos
De todas as leis analisadas, que constam na introdução deste tópico, nenhuma delas menciona o aspecto dos resíduos sólidos no transporte ferroviário de passageiros. Ademais, neste item foi feita uma análise mais detida na Lei no 137 de
1970, que, como mencionado anteriormente, regulamenta a gestão de resíduos e de
limpeza pública, porém, constatou-se a ausência de dispositivos relativos ao transporte ferroviário de passageiros.
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4.10.7.3 Emissões atmosféricas
De todas as leis analisadas, que constam na introdução deste tópico, nenhuma delas menciona o aspecto das emissões atmosféricas no transporte ferroviário
de passageiros. Na etapa de levantamento da legislação japonesa sobre emissões
atmosféricas, verificou-se a regulamentação de veículos automotores rodoviários,
mas nada especificamente voltado para o transporte ferroviário, seja ele de passageiros ou de carga.
Na prática, contudo, tem-se que o Japão possui como uma de suas altas prioridades a redução das emissões atmosféricas, de forma que o consumo de energia
no setor de transportes do Japão, em termos proporcionais ao total de energia consumida, é muito menor do que em países como os Estados Unidos e a China. Boa
parte dos resultados positivos obtidos em consumo energético pelo Japão se dá em
decorrência da eficiência energética de suas ferrovias. O uso do transporte ferroviário no Japão, seja de passageiros ou de carga, corresponde a 29% do total entre os
demais meios de transporte. Contudo, o transporte ferroviário representa apenas
3,4% das emissões atmosféricas do país em contraposição às emissões geradas por
automóveis, que respondem por emissões de oito a doze vezes maiores que as do
transporte ferroviário (OGATA , 2011).

4.10.7.4 Questões sanitárias
A respeito das questões sanitárias, após análise da legislação listada na introdução desse item, percebe-se que não há um tratamento mais abrangente e sistemático do tema relacionando-o com o transporte ferroviário de passageiros, havendo, conquanto, alguns dispositivos esparsos relacionados a esse aspecto.
Os dispositivos relacionados a esse aspecto encontrados na Lei da Atividade
Ferroviária, Lei no 65/1900, referem-se a questões de saúde pública. Nesse sentido,
o artigo 34 proíbe que qualquer indivíduo fume nas estações, nos carros de passageiros ou em qualquer outra instalação relativa ao transporte ferroviário. O descumprimento dessa norma acarreta na aplicação de multa não maior que 10 yens, podendo, inclusive, acarretar a retirada do indivíduo da estação, do carro de passageiros ou de qualquer outra instalação onde estiver no momento do descumprimento
dessa disposição (art. 42 da Lei no 65/1900).
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Já o artigo 41, combinado com o artigo 4 o da mesma Lei, Lei no 65/1900, proíbe o embarque de paciente contaminado com doença contagiosa em qualquer dos
trens do Japão, de forma que o indivíduo que permitir/realizar o embarque desse paciente e/ou o paciente que esteja infectado com doença contagiosa ocultar tal fato e
embarcar em qualquer trem no Japão, ambos serão penalizados com multa não
maior que 100 yens e não terão a tarifa reembolsada.
A Lei no 137, de 1970, traz também breve previsão, dispondo que o indivíduo
ou empresa que opere um negócio de transporte com trens equipados com instalações sanitárias devem sempre tratar os resíduos neles produzidos de maneira não
prejudicial para o ambiente de forma geral, especialmente na localidade onde se encontrarem (art. 5o).
Por fim, a Portaria Ministerial no 151/2001, que traz padrões técnicos regulamentares do sistema ferroviário Japonês, dispõe que todas as estações e carros de
passageiros devem ser equipados com instalações consideradas como necessárias,
dependendo do número de passageiros e do volume de carga a ser transportado.
Tratando-se de transporte de passageiros, as instalações necessárias são, ao menos: plataformas, instalações para fluxo de passageiros (como corredores, escadas
e elevadores), instalações para servir aos passageiros (como portões e bilheterias),
sanitários, entre outros (art. 35).
Dita Portaria prevê, também, que as salas de passageiros e os carros de passageiros de trens de longas distâncias também devem ser equipados com banheiros
sanitários. Tais sanitários devem ser instalados com tanques de retenção e não do
tipo aberto (art. 73 Portaria Ministerial no 151/2001).

4.10.7.5 Ruídos e vibrações
Como mencionado na introdução desse tópico, a Lei Ambiental Básica dispõe
que o Governo deve estabelecer padrões de qualidade ambiental relativos a diversos tipos de poluição, entre eles a sonora. Segundo essa Lei, a elaboração desses
padrões de qualidade ambiental devem se fundar em bases científicas e serem revistos sempre que necessário. Já a sua execução deve ser feita de forma abrangente e efetiva pelo Governo por meio de políticas de controle de poluição ambiental para que tais padrões sejam atingidos (art. 16 da Lei no 91/1993).
Sendo assim, em conformidade com esse dispositivo, foram estabelecidos
padrões de qualidade ambiental para ruídos da Ferrovia Shinkansen Superexpress
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por meio da Notificação no 91 de 1993, a qual estabelece que os níveis de ruídos
aceitáveis devem ser divididos em duas diferentes categorias: áreas residenciais e
demais áreas, nestas últimas incluindo-se áreas comerciais e industriais. Nas áreas
determinadas como não residenciais pelo governo local, são permitidos níveis mais
altos de ruídos – até 75 decibéis – do que nas áreas residenciais – até 70 decibéis.
Tais padrões aplicam-se ao período das seis horas da manhã à meia noite (art. 1 o da
Notificação no 91/1993).
Como método de avaliação dos ruídos da Ferrovia Shinkansen, a norma estabelece que a avaliação deve ser feita em áreas abertas, na altura mínima de 1.2
metros acima do chão, gravando-se o pico do ruído feito por cada um dos trens que
transitem em ambas as direções e, a princípio, computando-se 20 trens sucessivos.
Os períodos em que a velocidade dos trens for considerada abaixo do normal devido
a condições climáticas ou a outras condições devem ser evitados para realização
das medições (Notificação no 91/1993).
A Notificação no 91/1993 também dispõe que tanto os administradores das linhas ferroviárias quanto as autoridades locais deverão trabalhar em cooperação para atingir os padrões de qualidade ambiental relativos a ruídos nas datas aprazadas.
Nos casos em que não for possível atingir tais padrões, medidas mitigadoras deverão ser tomadas para o controle de ruídos, prioritariamente nas áreas residenciais,
como a instalação de isolamento acústico nas casas para a obtenção dos padrões
desejados ao menos no interior desses imóveis.
Outro instrumento normativo que regulamenta esse aspecto é a Portaria Ministerial no 151/2001. Em seu artigo 6o a norma coloca que a empresa ferroviária deve se esforçar ao máximo para evitar o ruído extremo gerado com o movimento de
seus trens.
Nesse sentido, o ruído do trem Shinkansen deve sempre estar em conformidade com os padrões de qualidade ambiental. Embora dita Portaria afirme que a adoção de medidas que impeçam a produção de ruídos por determinada fonte seja o
modelo ideal, prevê que dificilmente se consegue atingir tal objetivo de forma imediata, de forma que os padrões estabelecidos pela Notificação n o 91 acima mencionados devem ser considerados como as metas a serem imediatamente cumpridas (art.
6o da Portaria Ministerial no 151/2001).
Contudo, nos casos em que haja uma nova construção ou uma alteração de
grande escala de uma ferrovia, exceto a Shinkansen, a Portaria Ministerial n o
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151/2001 determina que limites de produção de ruídos diferenciados devem ser estabelecidos. Sendo assim, define que, para novas construções, o nível de ruído deverá ser de no máximo 60 decibéis durante o dia (das 7:00h as 22:00h) e de até 55
decibéis de noite (das 22:00h as 07:00h). Para ferrovias que tiverem obras de melhoramento de grande escala, o nível de ruído deve ser melhorado em comparação
com o nível anterior à obra. Esses novos limites apenas não se aplicam: (i) a áreas
onde a construção de casas residenciais não é autorizada ou possível; (ii) a trechos
subterrâneos; (iii) a trechos onde a instalação de paredes com isolamento acústico é
difícil, onde houver saídas da linha principal e onde a adoção de trilhos longos é difícil; bem como (iv) nos casos em que a obra for realizada de uma maneira extraordinária/emergencial devido a acidente, desastre natural, véspera de Ano Novo ou similares (art. 6o).
A respeito da ferrovia Shinkansen, a Portaria dispõe que ela deve ser equipada com dispositivos para diminuir ruídos extremos gerados a partir da operação de
alta velocidade, dependendo da condição do entorno da linha ferroviária. Nos casos
em que as escolas, hospitais, habitações ou similares estiverem localizados ao longo
das linhas de Shinkansen, e nos demais casos onde for necessário salvaguardar o
meio ambiente devido a suas características geográficas, os dispositivos de redução
de ruídos extremos gerados a partir da operação dos trens de alta velocidade, tais
como paredes com isolamento acústico, devem sempre ser instalados (art. 25 da
Portaria Ministerial no 151/2001).
Especificamente a respeito das locomotivas utilizadas pela ferrovia Shinkansen, estas devem possuir uma estrutura própria para diminuição do ruído extremo
gerado a partir da operação desses trens de alta velocidade. As locomotivas que estiverem sendo utilizadas para reparação de acidente, teste de instalações, inspeção
ou manutenção serão, porém, isentas dessa obrigação (art. 71 da Portaria Ministerial
no 151/2001). Ademais, as locomotivas que tiverem volantes de direção deverão
possuir uma estrutura antivibração (art. 67 da Portaria Ministerial no 151/2001).

4.10.7.6 Acidentes ambientais
No aspecto dos acidentes ambientais, a Lei da Atividade Ferroviária, Lei n o
65/1900, proíbe o transporte de passageiros sempre que houver qualquer obstáculo
decorrente de desastre natural ou de outra causa de existência inevitável (art. 6o).
Nesses casos, o passageiro que tiver o início ou a continuação de sua viagem impeANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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dida poderá cancelar o seu contrato e requerer o reembolso dos custos, incluindo-se
a tarifa paga em valor proporcional ao trecho percorrido antes do cancelamento (art.
17).
Encontra-se referência a esse aspecto, também, na Lei Nacional de Desenvolvimento das Ferrovias Shinkansen, Lei no 71/1970, quando trata da restrição de
uso de determinadas áreas para a construção mais eficaz da ferrovia Shinkasen.
Segundo a norma, as restrições de uso dessas áreas não poderão ser posteriormente modificadas, nem ter a extensão de qualquer estrutura ali realizada, exceto quando o uso ou as ações forem implementadas como medidas de emergência em casos
de desastres extraordinários, como em acidentes ambientais, por exemplo (arts. 10 e
11).
Por fim, a Portaria Ministerial no 151/2001, no item sobre instalações para
prevenção de desastres e outros incidentes, dispõe que instalações ou dispositivos
devem ser implantados para prevenir ou detectar qualquer queda do trem ou de outros objetos, notadamente nas intersecções e entradas de túneis. Nesse mesmo
sentido, instalações e dispositivos devem ser instalados para evitar a imersão do
trem e também para realização de drenagem adequada quando necessário (art. 27).
Ao abordar a questão das instalações necessárias em estações subterrâneas,
a mesma Portaria afirma que estas devem ser equipadas com extintores de incêndio, meios de evacuação e com outros equipamentos de prevenção de fogo. Ademais, determina que as estações ferroviárias devam possuir um centro permanente
de controle e prevenção de desastres para coletar informações, transmitir notificações e comandos, fazer anúncios para passageiros e, também, para monitorar e
controlar instalações contra fogo, entre outras. Tais centros devem estar equipados
com iluminação alimentada por energia de emergência em caso de falta de energia,
como baterias de armazenamento ou gerador (art. 29 da Portaria Ministerial n o
151/2001).
Tratando-se do trilho principal de uma ferrovia, quando um desastre puder influenciar ou interferir na operação ferroviária, faz-se necessário o monitoramento da
linha principal, com a limitação da velocidade do trem ou até mesmo a completa interrupção da atividade na linha afetada. O sistema adequado de monitoramento e
controle das atividades em caso de possíveis e previsíveis catástrofes deve ser preparado com a devida antecedência (art. 89 da Portaria Ministerial n o 151/2001).
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E por fim, em seu artigo 108, a Portaria Ministerial no 151/2001 dispõe que,
quando houver a probabilidade da ocorrência de tufão, terremoto ou outro desastre
natural que representem uma ameaça para a operação do trem, medidas adequadas
devem ser tomadas, incluindo-se a suspensão temporária da operação ferroviária
para evitar quaisquer perigos. A respeito das medidas de prevenção de perigos relativos às condições meteorológicas, dito artigo prescreve que o método e o trecho
onde essas ações – como a suspensão temporária da operação ferroviária – serão
tomadas deverão ser estabelecidos antecipadamente.
Aqui vale mencionar, também, a Lei no 113/1973, Lei para o Estabelecimento
do Conselho de Segurança em Transportes do Japão, que estabelece o Conselho,
suas funções, formas de funcionamento, membros, regras para apuração de acidentes, entre outros. Essa norma não trata especificamente de acidentes ambientais,
contudo, os procedimentos nela previstos podem ser aplicados a acidentes ferroviários que gerem danos ambientais, bem como acidentes ferroviários gerados por acidentes ambientais.

4.10.7.7 Produtos perigosos
Quanto à questão dos produtos perigosos verifica-se a abordagem desse aspecto em dois dos instrumentos normativos analisados. O primeiro deles é a Lei da
Atividade Ferroviária, Lei no 65/1900, que proíbe o transporte de pólvora ou de qualquer outro explosivo perigoso em ferrovias, a menos que haja autorização pública
expressa para tanto (art. 5o).
Em decorrência disso, o remetente de qualquer carga ou o passageiro que
possua em sua bagagem esses produtos deverá apresentar declaração explicitando
a categoria e natureza do produto, estando sujeito à fiscalização da operadora da
ferrovia, a qual arcará com os custos da fiscalização e de eventuais danos gerados
por esta, caso não haja incompatibilidades entre a declaração apresentada e o produto transportado (art. 10o da Lei no 65/1900). Caso a declaração da classe ou natureza do produto transportado seja falsa ou caso o indivíduo não possua autorização/declaração será punido com multa de valor não maior que 50 yens (arts. 30 e 31
da Lei no 65/1900).
Por sua vez, a Portaria Ministerial no 151/2001 dispõe que sempre que possível, os produtos perigosos devem ser carregados em carros com estrutura selada,
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sendo necessária constante inspeção para assegurar a inexistência de qualquer risco de vazamento (art. 92).
Além disso, todo carro que estiver carregado com produtos perigosos deve
ser rotulado em pontos bem visíveis de ambos os lados do veículo. A rotulagem
desses carros deve possuir descrição contendo não apenas o nome do produto perigoso, mas também suas propriedades, a fim de auxiliar na tomada de decisão em
casos de emergência (art. 93 da Portaria Ministerial no 151/2001).
Em situações onde o carro que possua apenas produtos perigosos não possa
ter estrutura hermeticamente selada, como disposto no artigo 92, todas as medidas
preventivas pertinentes devem ser tomadas para não colocar os passageiros e a tripulação em situação de perigo. Uma delas, prevista expressamente na Portaria, é a
interposição de três ou mais carros vagos ou carregados com produtos não perigosos entre os carros de passageiros e os carros com carregamento de produtos perigosos para a segurança dos passageiros (art. 94 da Portaria Ministerial n o
151/2001).
Por fim, dita Portaria afirma que, quando um carro que contenha produtos perigosos tiver que ser armazenado, todas as medidas preventivas relevantes deverão
ser tomadas de acordo com as condições ambientais do local, incluindo-se a transferência de tal carro para outra linha ferroviária (art. 111 da Portaria Ministerial n o
151/2001).

4.10.8 Dimensão de segurança
A legislação ferroviária japonesa encontrada, com importância para a segurança, resume-se em apenas quatro documentos considerados expressivos. A Lei
que dispõe sobre a operação ferroviária foi promulgada em 16 de março de 1900
(Lei nº 65) e a versão que será apresentada nesse trabalho foi obtida de uma tradução da Lei revisada em 31 de março de 2006 (Lei nº 19). Essa lei discorre sobre praticamente todos os assuntos relacionados com a operação ferroviária, incluindo
construção, material rodante, tarifas, passageiros com doenças contagiosas, transporte de pólvora e outros materiais explosivos perigosos, disposição de cargas não
entregues, passageiros sem ticket, o pessoal ferroviário e sua organização, e assim
por diante.
A Lei que estabelece o Conselho de Segurança de Transporte do Japão (Lei
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nº 113) trata de acidentes aéreos, marítimos, ferroviários, etc. Naturalmente foram
somente discutidos os artigos que dizem respeito aos acidentes ferroviários.
A Lei que dispõe sobre os serviços ferroviários (Lei nº 92) tem por objetivo garantir a segurança do transporte e proteger os usuários das ferrovias, além de assegurar o progresso saudável da empresa ferroviária, e, dessa forma, promover o bem
estar público.
A Portaria Ministerial que prevê padrão tecnológico para estradas de ferro
(Portaria Ministerial nº 151) foi elaborada para assegurar o transporte seguro e estável e, portanto, contribuir com a promoção do bem-estar público, definido as normas
técnicas necessárias para as instalações a serem usadas no transporte ferroviário e
na estrutura e movimentação do material rodante.

4.10.8.1 Promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária
Todas as três leis e a Portaria acima apresentadas tem o objetivo comum de
contribuir com a promoção do bem-estar público, além de perseguir seus objetivos
precípuos, tais como melhorar todos os aspectos da operação ferroviária, tornar os
transportes mais seguros, tornar a empresa ferroviária melhor e, por fim, elaborar
normas técnicas adequadas para tornar, mais uma vez, o transporte ferroviário mais
seguro e promover o bem-estar público.
Cabe ressaltar que nenhum dos normativos faz menção aos métodos ou medidas para atingir esses objetivos, e tampouco menciona indicadores e sistemas de
gestão de segurança.
A necessidade de publicação de regulamentos e normas para promover, gerir
e reforçar a segurança ferroviária, bem como a publicação de relatórios de segurança por parte das empresas ferroviárias é citada pela Lei que dispõe sobre os serviços ferroviários (Lei nº 92)
De acordo com essa Lei, “o Operador de Empresa Ferroviária (OEF) deverá
estar ciente que a segurança do transporte é o fator mais importante de suas ações,
devendo para tanto tomar todas as providências para melhorar a segurança do
transporte” (art. 18 (2)).
A direção da empresa ferroviária deve estabelecer o Regulamento de Gestão
de Segurança e comunicá-lo ao Ministro, de acordo com a Portaria do Ministério. O
mesmo procedimento será utilizado no caso que se necessite alguma alteração do
Regulamento (art. 18-3 (1)).
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O Regulamento de Gestão de Segurança estabelecerá as matérias necessárias que os OEFs deverão obedecer, de acordo com a Portaria do Ministério, com o
objetivo de garantir a segurança do transporte, exceto as relativas ao item 5 para
gestores de infraestrutura, quais sejam (art. 18-3 (2)):
(i) Questões relativas à política sobre a operação da empresa para garantir
a segurança do transporte.
(ii) Questões relativas ao sistema para execução da empresa e sua gestão,
de forma a garantir a segurança do transporte.
(iii) Questões relativas ao método para execução da empresa e sua gestão,
de forma a garantir a segurança do transporte.
(iv) As questões relativas à nomeação do Diretor de Gestão de Segurança
(a pessoa a quem o Operador da Empresa Ferroviária indicar como tal dentre as pessoas que estão em posição de serem envolvidas em decisões importantes sobre a gestão do negócio, e a quem os requisitos especificados
concernem a empresa ferroviária, como experiência e outros requisitos
prescritos por uma Portaria do Regulamento de Gestão de Segurança, para
permitir a ela supervisionar a gestão das atividades do negócio em relação
às questões enumeradas nos três itens anteriores. O mesmo procedimento
deve ser aplicado doravante.)
(v) As questões concernentes à nomeação do Gerente de Operação (pessoa a quem o OEF nomear dentre as pessoas cujos requisitos especificados, como certa experiência na função concernente à empresa ferroviária
ou outros requisitos prescritos por uma Portaria do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, para permitir a ela administrar a operação de trens, manter as capacidades dos operadores e condutores, e desempenhar outras questões relativas à operação de trens dentre os deveres
enumerados no item ii e item iii, sendo que o mesmo procedimento deve ser
aplicado doravante).

As cinco disposições apresentadas abaixo correspondem aos parágrafos de
(3) a (7) do artigo 18-3 dessa Lei:
a) se ficar provado para o Ministro que o Regulamento da Gestão da Segurança não atende aos dispositivos do parágrafo anterior ele poderá determinar que o OEF modifique o Regulamento (art. 18-3 (3));
b) a obrigação de nomear o Diretor de Gestão de Segurança (Diretor de Gestão, no caso de gestores de infraestrutura) e o Gerente de Operação é do
OEF (art. 18-3 (4));
c) quando o OEF resolver pela nomeação ou demissão do Gerente de Operação, ele deverá notificá-lo sem demora, conforme a disposição de Portaria do Ministério (art. 18-3 (5));
d) o OEF deve prestar a devida atenção à opinião do Diretor de Gestão de
Segurança sobre o desempenho das suas funções relativas à segurança
do transporte (art. 18-3 (6)); e,
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e) o Ministro pode ordenar que o OEF demita o Diretor de Gestão de Segurança ou o Gerente de Operações caso for constatado que algum deles
negligenciou suas funções, ou que há o risco de prejudicar extremamente
a segurança do transporte caso algum deles mantenha sua função (art.
18-3 (7)).
Ainda de acordo com essa Lei, no final do exercício fiscal, o OEF deverá elaborar um relatório de segurança (documento ou registro eletrônico) que descreva ou
registra as medidas tomadas ou que estão sendo tomadas para garantir a segurança
do transporte, e outras informações relacionadas com a segurança do transporte de
acordo com a disposição de Portaria do Ministério, e anunciá-lo ao público (art. 194).

4.10.8.2 Certificação e autorização de segurança
A Lei que dispõe sobre os serviços ferroviários (Lei nº 92) trata, inicialmente
da obtenção por um solicitante, de uma licença para criar uma empresa ferroviária.
Para entender os textos dessa Lei, que dizem respeito às empresas ferroviárias, deverá ser entendido o significado da terminologia aplicada as mesmas no Japão.
De acordo com o artigo 2º dessa Lei:
(1) Nessa Lei, "Empresas Ferroviárias" significa Empresa ferroviária Tipo I,
Tipo II e Tipo III.
(2) Nessa Lei, "Empresa ferroviária Tipo I" significa a empresa transportadora de passageiros ou de carga por ferrovia (exceto as linhas de VLT) definidas na Lei das Vias Férreas (Lei nº 76, de 1921) e as equivalentes linhas de
VLT às quais a referida Lei se aplica, mudando o que deve ser mudado. O
mesmo procedimento deve ser aplicado doravante e diferentes das Empresas Ferroviárias do Tipo II.
(3) Nessa Lei, "Empresa ferroviária Tipo II" significa a empresa de transporte de passageiros ou de carga que utiliza vias que não aquelas construídas
pela própria empresa operadora (incluindo as vias construídas por outros e
que foram atribuídas à operadora) para atender às necessidades de outras
partes.
(4) Nessa Lei, "Empresa Ferroviária Tipo III" significa a empresa de construção de vias férreas para atribuí-las a uma operadora de Empresa Ferroviária
Tipo I, e a Empresa de Construção de vias férreas para atribuí-las uma operadora de Empresa Ferroviária Tipo II para que as utilize com exclusividade.
(5) Nessa Lei, "Empresa de Cabos Suspensos" significa a empresa transportadora de passageiros e de carga por sistema de cabos suspensos para
atender às necessidades de outras partes.
(6) Nessa lei, "Ramal Ferroviário Privado" significa a ferrovia construída por
uma pessoa para o uso exclusivo dela própria, conectada à ferrovia usada
pela Empresa Ferroviária.

Em relação às licenças, o capítulo II afirma que uma pessoa que pretende
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operar uma empresa ferroviária necessita obter uma licença do Ministro (art. 3 (1)).
A licença para uma empresa operadora de transporte ferroviário é concedida
para um determinado percurso e com a classificação de acordo com o artigo 2º, parágrafo (1).
Tanto para o Tipo I como para o Tipo II de empresa ferroviária poderá ser
concedida a licença, limitado o seu objeto para passageiros ou carga. A licença pode
ser concedida por tempo fixo para atender a objetivos temporários (art. 3º (1), (2), (3)
e (4)).
O pedido de licença para operar uma ferrovia a ser apresentado ao Ministro
deve conter o seguinte (art. 4º (1)):
(i) Nome e endereço do solicitante, e, se for uma pessoa jurídica, nome do
representante.
(ii) A rota planejada.
(iii) A classificação da empresa ferroviária em que o solicitante pretende operar.
(iv) A descrição do limite de atuação, caso o solicitante pretenda obter uma
licença com ramo de atuação limitado para transporte de passageiros ou de
carga.
(v) O período da licença, caso o solicitante pretenda obter uma licença limitada.
(vi) Um plano relativo ao tipo de ferrovia prescrito por uma Portaria do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, o esboço das instalações, a capacidade de transporte planejada e outras questões que são a
base do negócio prescrito pela Portaria do Ministério, para cada tipo de ferrovia (doravante referido como "Plano de Negócio Básico").
(vii) Exigência ou não exigência de construção para iniciar o negócio.
(viii) A descrição, o nome e o endereço da contraparte, caso o solicitante
pretenda operar uma Empresa Ferroviária Tipo I, independente de qualquer
via ter sido cedida a ele ou da permissão de uso de qualquer via.
(ix) O nome e o endereço da pessoa que outorga o uso da via, caso o solicitante pretenda operar uma Empresa Ferroviária Tipo II.
(x) O nome e o endereço da contraparte caso o solicitante pretenda operar
uma Empresa Ferroviária Tipo III independente de ele ter cedido qualquer
via ou da permissão de uso de qualquer via.

“Estimativa de receitas e de despesas da empresa e outros documentos
prescritos por qualquer Portaria do Ministério devem ser anexados à solicitação do
parágrafo anterior” (art. 4º (2)).
“O Ministro pode exigir que o requerente apresente um certificado de registro
e os demais documentos necessários, além do previsto nos dois parágrafos anteriores” (art. 4º (3)).
Para conceder a respectiva licença o Ministro deve verificar se as seguintes
normas são atendidas pelo Plano de Negócios (art. 5º (1)):
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(i) O Plano de Negócios do requerente é apropriado do ponto de vista da
operação.
(ii) O Plano de Negócio é apropriado do ponto de vista de segurança do
transporte.
[...]
(iv) O solicitante tem capacidade de conduzir corretamente o negócio por si
próprio.

Se uma licença foi concedida a uma Empresa Ferroviária do Tipo I ou II, o Ministro deve emitir uma licença para uma Empresa Ferroviária do Tipo III para que ela
construa a infraestrutura ferroviária para que a Empresa Ferroviária do Tipo I ou II
possa operar (art. 5º (3)).
A concessão de licença não será concedida caso o requerente se enquadre
em um dos seguintes itens (art. 6º):
(i) Caso a pessoa tenha sido sentenciada a um período não inferior a 1 (um)
ou 2 (dois) anos de prisão, com trabalho ou sem trabalho, e esses anos não
tiverem transcorridos a contar da data de execução da sentença ou da data
em que a sentença tornar-se não mais executável.
(ii) Caso a pessoa tenha uma licença de empresa ferroviária rescindida, e 2
(dois) anos não houverem transcorridos a contar da data de rescisão.
(iii) Caso a pessoa seja tutelada, esteja sob custódia ou falida e seus direitos não foram restabelecidos.
(iv) Caso a pessoa em questão seja menor de idade e não tenha a mesma
capacidade jurídica que um adulto, em relação ao negócio cujo representante legal se enquadre em qualquer dos três itens anteriores.
(v) Caso qualquer um dos dirigentes da pessoa jurídica (incluindo aqueles
que têm autoridade ou controle equivalente ou superior ao de um dirigente,
independente do nome) se enquadre em qualquer dos itens 1 a 3 anteriores.

Se uma pessoa a quem foi concedida uma licença para empresa ferroviária
pretende alterar o Plano de Negócios Básico ou os itens 8 ou 10 do parágrafo 1º do
artigo 4º, desde que essa alteração não se enquadre na classificação de pequenas
alterações definidas por Portaria ministerial, essa empresa deverá obter a aprovação
prévia do Ministro (art. 7º (1)).
A empresa ferroviária poderá efetuar pequenas alterações no Plano de Negócios Básico, assim definida por Portaria ministerial e o Ministro poderá ser notificado
a posteriori o mais rapidamente possível (art. 7º (3)).
Ademais, a empresa ferroviária deve requerer uma inspeção por parte do Ministro nas instalações ferroviárias que não requerem obras de construção até a data
prevista por Portaria do Ministério no ato da concessão da licença (art. 11 (1)).
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Quando o Ministro considerar, em função da inspeção do paragrafo 1º, que as
referidas instalações ferroviárias atendem ao plano de construção e ao regulamento
prescrito pela Portaria do Ministério, ele deverá admitir que as instalações ferroviárias foram aprovadas (art. 11 (2)).
Para obter a validação dos veículos para operação de Empresas Ferroviárias
do Tipo I e Tipo II, as respectivas empresas deverão obter a validação do Ministro de
que tais veículos atendem ao regulamento prescrito por Portaria do Ministério, prescrito no artigo 1º da Lei que dispõe sobre a operação ferroviária (Lei nº 65) (art. 13
(1)).
Se a empresa quiser alterar a estrutura ou o equipamento do veículo, já validado, conforme o parágrafo 1º desse artigo, ela deverá obter uma validação antecipada do Ministro. No caso de pequenas alterações definidas em Portaria ministerial,
a validação poderá ser obtida a posteriori, mas o mais cedo possível (art. 13 (2) e
(3)).
A certificação da capacidade do escritório da empresa ferroviária de atender à
norma prescrita pelo Ministro, a qual possui especificações para cada escritório que
conduza os negócios relacionados com as instalações ferroviárias, deve ser fornecida pelo Ministro por solicitação da empresa ferroviária (art. 14 (1)).
O OEFC que obteve certificação para abertura de escritório de filial deve tomar as medidas prescritas por uma Portaria do Ministério, tais como as medidas necessárias para conduzir adequadamente o negócio concernente ao projeto das instalações ferroviárias ou aos veículos nas filiais (art. 14 (3)).
O certificado pode ser rescindido pelo Ministro caso deixe de atender os requisitos da certificação obtida (art. 14 (4)).
Além do que está previsto do parágrafo 1º ao parágrafo 4º, as questões requeridas para a certificação devem ser prescritas em Portaria do Ministério (art. 14
(6)).
A pessoa que obteve licença de OEF Tipo I e a pessoa que obteve licença para OEF Tipo III devem obter aprovação do Ministro sobre os “direitos de exploração”
e outras condições de uso prescritas por Portaria do Ministério quando pretenderem
permitir que um OEF Tipo II utilize a via correspondente à rota para a qual a licença
foi obtida. O mesmo procedimento deve ser aplicado se pretenderem alterar o arranjo (art. 15 (1)).
Quando o OEF Tipo III pretender designar a via pertinente à rota para a qual a
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licença foi obtida para um OEF Tipo I, ele deverá obter a aprovação do Ministro sobre o preço da cessão ou outras condições da cessão prescritas por Portaria do Ministério. O mesmo procedimento deve ser aplicado se ele pretender alterar o teor da
cessão (art. 15 (2)).
Em relação à capacitação de funcionários que exercem funções relevantes
para a segurança ferroviária, a Portaria Ministerial nº 151, afirma, em seu capítulo II,
que um OEF deverá cuidar adequadamente da educação e do treinamento para os
empregados que trabalhem na operação direta de trens/vagões/carros e que realizem atividades de manutenção importantes para as instalações ferroviárias e material rodante (art. 10).
Algumas especificações quanto à capacitação de funcionários, referidas no
artigo 10, são dadas também por essa Portaria, conforme mostrado a seguir (10 II1):
1. O pessoal que estiver engajado no trabalho diretamente relacionado com
a operação de trens/material rodante deverá ser definido como segue:
(1) Pessoal que manobra trens/material rodante ou similar.
(2) Pessoal que realiza trabalho de coordenação de operações como alteração da sequência de operação de trens/material rodante ou passagem do
material rodante ou cancelamento de um serviço.
(3) Pessoal que executa serviço a bordo em trens/material rodante para
proteger trens, acionar freios ou dar os sinais necessários à operação.
(4) Pessoal que opera controle de rotas, sinais de bloqueio ou de via ou aparelhos de manobra.
(5) Pessoal que executa ou supervisiona, sozinho, o trabalho diretamente
relacionado com a operação de trens/material rodante para os trabalhos de
manutenção ou engenharia, ou similares, das vias, vias de vagões ferroviários elétricas ou instalações de segurança para a operação.
(6) Pessoal que opera os dispositivos de segurança em travessias ferroviárias.
2. Pessoal engajado na manutenção de instalações e material rodante e
qualquer outro trabalho similar deverá ser definido como segue e, no caso
em que um operador ferroviário contratar o serviço de instalações e material
rodante e qualquer outro trabalho semelhante, qualquer pessoal além daquele pertencente aos quadros do operador ferroviário, que execute o trabalho terceirizado deverá ser incluído.
(1) Pessoal que efetua a manutenção de estruturas, vias e edifícios.
(2) Pessoal que efetua instalações elétricas, instalações de segurança para
a operação.
(3) Pessoal que efetua trabalhos de inspeção e conserto no material rodante.
(4) Pessoal que, diretamente, realiza a operação dos dispositivos de comutação dos equipamentos de energia elétrica.
3. A determinação da aptidão do pessoal descrito em 1 deverá ser realizada
mediante um exame das suas condições físicas e mentais.
4. A implementação da educação e treinamento do pessoal descrito em 1 e
a determinação da aptidão, conhecimento e habilidades deverá ser realizada pelo operador ferroviário ao qual o membro da equipe pertença (ou realizada pelo operador ferroviário que terceirizar o respectivo trabalho, se o oANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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perador ferroviário ao qual o respectivo membro da equipe pertença seja um
operador não-ferroviário. O mesmo deverá ser aplicado doravante), de acordo com o procedimento operacional prescrito. Entretanto, no caso em
que a provisão de educação e treinamento e determinação da aptidão, conhecimento e habilidades forem geridas pelo operador ferroviário em causa,
outros poderão assumir essas tarefas.
5. Para o pessoal descrito em 1(1) e (3), deverá ser implementada uma estrutura para proporcionar a supervisão adequada requerendo relatórios sobre as questões necessárias para a operação, antes das tarefas a bordo,
durante a operação dos trens ou em qualquer outro prazo adequado, ou para dar instruções.
6. A educação e o treinamento do pessoal descrito em 2 deverão incluir a
educação e o treinamento realizados por outros sob a supervisão do operador ferroviário.

Ainda, outros detalhes são dados quanto à capacitação de funcionários tratada pelo artigo 10 da Portaria, como pode ser visto (10 Aviso operacional 2):
[...]
(1) Em relação à determinação da aptidão:
(i) O exame das funções físicas deverá incluir o exame das funções visuais,
audibilidade, enfermidades e funções físicas e ser realizado pelo menos
uma vez ao ano, dependendo das descrições de cargo, e os resultados serão verificados para validar que eles não impeçam a realização do trabalho.
(ii) O exame das funções mentais deverá ser realizado pelo menos uma vez
a cada três anos e deverá incluir exames tais como: teste de aptidão para o
cargo (teste de Kraepelin), testes de identificação, substituição, segmentação e inferência, teste de velocidade de reação e teste de alocação de atenção, selecionados considerando-se as descrições de cargo. Os resultados devem ser verificados para validar que eles não impedirão o desempenho do trabalho. Nesse caso, o teste de aptidão para o cargo deverá ser
executado sem exceções.
(iii) Se o teste de aptidão para o cargo for realizado pelo próprio operador
ferroviário, o executante deverá ser uma pessoa portadora de certificado de
treinamento em execução de testes de aptidão pelo Instituto Técnico de
Pesquisas Ferroviárias ou uma pessoa qualificada para realizar o teste de
Uchida Kaerpelin.
(iv) Em relação às Especificações de Modelo Aprovadas, estes métodos operacionais, tais como o prazo dos relatórios ou instruções para supervisão
adequada do pessoal, deverão estar estipulados na norma para implementação.
(3) Em relação à determinação de conhecimento e habilidades, o prazo e o
método para verificação periódica da proficiência com as estipulações relacionadas com a operação e processamento e outras questões que precisem
ser observadas e no âmbito de serem colocadas em prática deverão ser estipuladas no procedimento operacional.
(4) Norma para a implementação de (2) e (3) deverá ser definida e as ações
adequadas realizadas para aqueles colaboradores que não satisfizerem a
norma e estes somente deverão iniciar o trabalho quando a norma for satisfeita.

Essa Portaria também defini que um trem deverá ter uma tripulação a bordo
para comandar uma unidade de força motriz, exceto quanto a segurança não for prejudicada pela falta dessa tripulação (art. 11).
1670

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

A Portaria, ainda, apresenta algumas especificações sobre essa tripulação a
bordo (11 II-2):
1. Aqueles casos nos quais as operações seguras dos trens não sejam prejudicadas mesmo sem que o pessoal relevante esteja a bordo devido àqueles razões, tais como a estrutura das instalações e material rodante de acordo com o parágrafo 1º deverão significar o caso onde os seguintes itens
sejam satisfeitos e os critérios estipulados pelo item 3, artigo 36, artigo 58 e
parágrafo 2º, e artigo 86 sejam satisfeitos.
(i) No caso onde a estrutura seja tal que uma pessoa não possa facilmente
ingressar na via e a ferrovia não esteja sujeita a situações como queda de
rochas que impeçam o tráfego de trens. Entretanto, isso não se aplicará se
houver um dispositivo capaz de detectar a ocorrência de eventos na pista
que constituam um impedimento à operação de trens e provoquem a sua
parada automática e, se quaisquer outras medidas forem adotadas para assegurar que não haja riscos à operação segura dos trens.
(ii) No caso em que a estrutura ou configuração ferroviária seja tal que a
proteção dos trens contra as vias adjacentes não seja necessária. Entretanto, isso não se aplicará se o pessoal responsável pela proteção dos trens
estiver a bordo, ou se um dispositivo capaz de detectar a ocorrência de eventos que possam constituir um impedimento às vias adjacentes e resultem na parada automática dos trens.
(iii) No caso em que, em situações de emergência, os passageiros possam
ser facilmente evacuados.
2. Item 2, parágrafo 2º deve significar o movimento dentro das zonas que
não impedirá os serviços de trens na via principal, como a zona da via secundária fora das seções nas quais um erro de operação em uma via de estacionamento e recuperação ou em uma via secundária poderia constituir
um impedimento imediato na via principal.
3. Uma tripulação que conduza uma unidade de força motriz não deverá desempenhar as suas funções quando estiver sob a influência de álcool ou
drogas.

Quanto à licenças e inspeções para o caso de empresas de cabos suspensos, esse pode ser encontrado no item 2.7.9 deste Relatório.
No caso de Ramais Ferroviários Privados, o capítulo IV dessa Portaria, cita
que a pessoa que instalar um ramal ferroviário privado, referida como Instalador de
Ramal Ferroviário Privado (IRFP) deve manter e administrar as instalações do ramal
privado (incluindo veículos), de acordo com as normas técnicas prescritas por Portaria do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (art. 39).
As licenças ou aprovações para um IRFP podem ser concedidas com condições que podem ser alteradas (art. 54 (1)), desde que essas condições sejam as
mais diminutas possíveis, continuem sendo necessárias para garantir o interesse
público, e não imponham obrigações indevidas sobre as pessoas que obtiveram as
referidas licenças ou aprovações (art. 54 (2)).
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4.10.8.3 Autoridade responsável pela segurança
No capítulo I da Lei nº 113, a mesma estabelece o Conselho de Segurança de
Transporte do Japão com o objetivo de que o mesmo desenvolva investigações apropriadas das causas dos acidentes aéreos, ferroviários e marítimos. Com o objetivo, ainda, que o Ministro aplique medidas necessárias que contribuam para a prevenção de acidentes ou procurem minimizar os danos causados por acidentes (art.
1º).
O capítulo II dessa Lei está relacionado ao estabelecimento, missão, e negócios sob a jurisdição e organização do Conselho de Segurança dos Transportes do
Japão.
O Conselho de Segurança em Transportes do Japão é estabelecido como um
órgão externo ao Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo (art. 3º).
O objetivo do Conselho será a investigação apropriada das causas dos acidentes ferroviários, e as causas dos danos incidentais desses acidentes, bem como
de impulsionar o Ministério e/ou as partes relevantes à causa a implementarem as
políticas necessárias ou medidas baseadas nos resultados das investigações (art.
4º).
“O Conselho será encarregado dos negócios da jurisdição, citados nos itens
seguintes para completar os objetivos do artigo 4º” (art. 5º):
(i) Desenvolver investigações para descobrir causas de acidentes aéreos,
etc.
(ii) Desenvolver investigações para descobrir causas de danos acidentais
em acidentes aéreos
(iii) Desenvolver investigações para descobrir causas de acidentes ferroviários, etc.
(iv) Desenvolver investigações para descobrir causas de danos acidentais
em acidentes ferroviários
(v) Desenvolver investigações para descobrir causas de acidentes marítimos, etc.
(vi) Desenvolver investigações para descobrir causas de danos acidentais
em acidentes marítimos
(vii) Fazer recomendações ao Ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte
e Turismo e/ou às partes relevantes à causa com base nos resultados das
investigações em cada um dos itens precedentes, bem como sobre políticas
ou medidas que devam ser tomadas para prevenir acidentes aéreos, acidentes ferroviários e acidentes marítimos, e reduzir o dano, caso tais acidentes ocorram.
(viii) Fornecer ao Ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo,
ou chefe dos órgãos administrativos relevantes, opiniões em relação às políticas que devem ser tomadas para prevenir acidentes aéreos, acidentes ferroviários, e acidentes marítimos, e reduzir o dano, caso tais acidentes ocorram.
(ix) Desenvolver pesquisas e estudos necessários ao desempenho dos ne1672
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gócios listados em cada um dos itens precedentes.
(x) Além do que está listado em cada um dos itens anteriores, negócios que
digam respeito à jurisdição do Conselho, nos termos das disposições das
leis (incluindo ordens com base nas disposições das leis).

O Conselho será constituído de um presidente e doze membros. Cinco membros em tempo parcial. O presidente presidirá os negócios do Conselho, bem como
será o seu representante. Em casos nos quais o presidente esteja incapacitado de
presidir, um membro a tempo integral será designado com antecedência com o intuito de substituir o presidente em seus deveres (art. 7º (1), (2), (3) e (4)).
O presidente e os membros do Conselho serão escolhidos pelo Ministro, entre pessoas que se encontrem aptas a julgarem científica e racionalmente em prol do
desenvolvimento dos negócios que dizem respeito à sua jurisdição, com consentimento das casas do parlamento (art. 8º (1)).
No caso de vacância do presidente ou de algum membro do Conselho e não
houver possibilidades de nomeá-los pelos padrões definidos no artigo anterior, o Ministro poderá nomeá-los entre pessoas competentes para a ocupação de tal cargo.
Quando as condições normais de escolha do presidente e dos membros do Conselho forem retomadas e o presidente e os membros nomeados pelo Ministro não forem confirmados, esse deverá demiti-los imediatamente (art. 8º (2) e (3)).
“Qualquer pessoa que esteja incluída nos itens a seguir não poderá se tornar
presidente ou membro do Conselho” (art. 8º (4)):
(i) Qualquer pessoa que tenha sido considerada como falida e cujos direitos
ainda não tenham sido restaurados.
(ii) Qualquer pessoa que tenha sido punida com prisão sem trabalho ou punição mais severa.
(iii) Qualquer transportadora aérea ou entidade envolvida em negócios de
fabricação, modificação, manutenção ou vendas de aeronaves ou seus acessórios, ou um agente envolvido em tais negócios como pessoa jurídica
(incluindo qualquer pessoa cujo atual escopo de autoridade ou controle seja
equivalente ou maior que o do agente, independente de título), ou seus funcionários e outras pessoas envolvidas nos serviços.
(iv) Quaisquer operadores de ferrovias ou linhas de VLT, ou qualquer entidade envolvida em negócios de fabricação, modificação, manutenção ou
venda de veículos, dispositivos de segurança de sinalização, ou maquinário
de transporte terrestre utilizado em ferrovias ou linhas de VLT, ou um oficial
envolvido em tais negócios como pessoa jurídica (incluindo qualquer pessoa
cujo atual escopo de autoridade ou controle seja equivalente ou maior do
que o do agente, independentemente de título), ou seus funcionários e outros praticantes de tais serviços.
(v) Quaisquer operadores de negócios de transportes marítimos ou de negócios de transportes portuários, ou qualquer entidade envolvida nos negócios de fabricação, modificação, manutenção ou venda de navios, motores
ou equipamentos marítimos, ou um oficial envolvido em tais negócios como
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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pessoa jurídica (incluindo qualquer pessoa cujo atual escopo de autoridade
ou controle seja equivalente ou maior que o do agente, independentemente
de título), ou seus funcionários e outros praticantes ou piloto de tais serviços.
(vi) Qualquer agente de qualquer associação de empresas listadas nos três
itens precedentes (incluindo qualquer pessoa cujo atual escopo de autoridade ou controle seja equivalente ou maior do que o do agente independentemente de título), ou seus funcionários ou outra pessoa envolvida nos serviços.

O mandato do Presidente e membros do Conselho será de três anos; desde
que, no entanto, o mandato do presidente e os membros escolhidos para preencher
uma vaga seja o restante do mandato de seus antecessores (art. 9º (1)).
O Ministro demitirá o presidente ou membros do Conselho caso qualquer item
do parágrafo (4) do artigo 8º se torne aplicável àquela pessoa (art. 10 (1)).
O Ministro, após consulta ao Conselho e obtenção do consentimento das duas casas legislativas, poderá demitir, caso considere que o presidente ou membros
do Conselho possuam incapacidade física ou mental ou tenham violado algum dos
deveres dos cargos para os quais foram nomeados ou tenham realizado conduta inadequada ao ofício (art. 10 (2)).
Além de não poderem divulgar segredos de ofício e não poderem participar
de organizações ou partidos políticos ou participar de atividades políticas em geral,
durante seus mandatos o presidente ou membros não podem ter outras atividades
remuneradas ou de negócios lucrativos ou qualquer outro negócio com interesses
pecuniários, exceto os permitidos pelo Ministro (art. 12 (1), (2) e (3)).
Consultores especiais poderão ser indicados para investigar assuntos técnicos, sendo que estes serão indicados entre pessoas com conhecimento e experiência relevantes pelo Ministro após consulta do Ministro ao Conselho. Os consultores
especiais prestarão serviços de tempo parcial (art. 14 (1), (2) e (3)).
O artigo 15 (1) e (2) restringe a participação do presidente, membros do Conselho ou consultores especiais, que estejam associados a qualquer pessoa que possa ter ligações com as causas e consequências do acidente, na investigação desse
acidente ferroviário. Tal Presidente ou membros prescritos no parágrafo anterior não
poderão participar de nenhuma reunião sobre o assunto em pauta (art. 15 (2)).
Por fim, cabe ressaltar ainda que outras funções de segurança são exercidas
pelo Ministro de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo e pela própria empresa
ferroviária, especialmente pelo funcionário nomeado como Diretor de Gestão de Segurança.
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4.10.8.4 Acidentes e incidentes
Nas definições da Lei nº 113, que estabelece o Conselho de Segurança de
Transporte do Japão, são dadas definições quanto aos acidentes (art. 2º):
(3) O termo “acidente ferroviário”, aqui utilizado, diz respeito a acidentes
graves prescritos pela Portaria do Ministério de Terras, Infraestrutura,
Transporte e Turismo dentre os seguintes tipos de acidentes: um acidente
que ocorra durante a operação de trens ou veículos nos termos do artigo 19
da Lei da empresa ferroviária (Lei nº 92 de 1986), colisão ou incêndio envolvendo trens ou quaisquer outros acidentes que ocorram durante a operação
de trens ou veículos em um ramal privado, colisão ou incêndio envolvendo
veículos ou quaisquer outros acidentes que ocorram durante a operação de
veículos sobre trilhos.
(4) O termo “acidente ferroviário”, como utilizado nessa Lei, dirá respeito ao
seguinte:
(i) Um acidente ferroviário
(ii) Um incidente ferroviário grave (uma situação, prescrita nos termos da
Portaria do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que
cause risco de ocorrência de acidente).
[...]
(7) O termo “partes relevantes à causa”, como utilizado nessa Lei, fará menção às partes relacionadas às causas dos acidentes aéreos, acidentes ferroviários, ou acidentes marítimos, ou as causas dos danos incidentais ao acidente aéreo, acidente ferroviário, ou acidente marítimo.

Em termos de medidas de segurança ferroviária, a Lei que dispõe sobre a operação ferroviária (Lei nº 65) aborda apenas questões sobre o transporte de pólvora e outros produtos explosivos perigosos:
a) “o transporte de pólvora ou produtos perigosos explosivos pode ser rejeitado a menos que tenha sido feita uma notificação pública sobre o seu
transporte e manuseio” (art. 5º);
b) “caso a carga esteja de acordo com todos os itens estabelecidos nesse
instrumento, o transporte da carga não poderá ser rejeitado” (art. 6º); e,
c) “a empresa ferroviária poderá requerer a declaração clara e inspeção da
classe, da natureza das cargas, etc. e poderá inspecioná-la na presença
do expedidor” (art. 10º (1)).
Procedimentos de emergência em caso de acidentes não são mencionados
pelos normativos japoneses analisados.
Quanto à investigação dos mesmos, a Lei nº 113, além de definir acidentes,
aborda o seu tratamento pelo Ministro e pelo Conselho, que segue, aproximadamente, os procedimentos de investigação dos países europeus, dos Estados Unidos da
América, Canadá e outros, inclusive no que diz respeito à relativa independência do
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Conselho.
De acordo com o capítulo III dessa Lei, “o Conselho conduzirá investigações
em conformidade com os normativos aqui adotados como Anexos. Poderá, por outro
lado, quando achar necessário, conduzir a investigação de um acidente, de acordo
com as disposições a seguir” (art. 18 (2))):
[...]
(ii) Tomar relatos de pessoas envolvidas nos acidentes ferroviários, tais como operadores de negócios ferroviários, operadores de negócios de linhas
de VLT, tripulações a bordo dos trens ou outros veículos, pessoas que tenham se envolvido no resgate de vida humana durante o acidente ferroviário (doravante denominado “pessoas envolvidas no acidente ferroviário”).
[...]
(iv) Adentrar a área de um acidente, de operadores de empresas ferroviárias, de operadores de empresas de VLT, qualquer outro local que deva ser
examinado, bem como quaisquer instalações ferroviárias, livros, documentos ou outros artigos relevantes ao acidente (doravante denominado “materiais relevantes”), e interrogar qualquer pessoa envolvida no acidente ferroviário.
(v) Requisitar a presença das pessoas envolvidas e interrogá-las.
(vi) Requisitar a produção de qualquer material relevante ao dono, portador
ou custodiante e/ou tomar custódia de qualquer material produzido.
(vii) Dar ordem ao dono, portador ou custodiante de qualquer material relevante para que preserve-o, bem como proibi-lo de transferir tal material.
(viii) Proibir pessoas de adentrar o local do acidente, exceto para aqueles
que adentrem o local em missões oficiais ou que tenham permissão do
Conselho para tanto.
[...]

As alíneas ou parte das alíneas que não foram reproduzidas não dizem respeito aos acidentes ferroviários, mas marítimos ou aéreos (art. 18 (1) e (2)).
O Conselho poderá, se assim considerar conveniente, permitir que o presidente, membros ou funcionários do secretariado tomem as disposições listadas em
cada item do parágrafo anterior, bem como receber conselhos de especialistas nas
disposições listadas no item (iv) do mesmo parágrafo (art. 18 (3)).
Qualquer pessoa que disponha das matérias listadas no item (iv) do parágrafo
(2) em conformidade com o disposto no número anterior deve levar sua identificação
e apresentar a mesma a qualquer pessoa relevante, mediante solicitação.
A autoridade das disposições apresentadas no parágrafo (2) ou (3) não será
entendida como abrangendo investigações criminais (art. 18 (4) e (5)).
Em relação à atribuição de investigações, cabe destacar que (art. 19):
(1) Quando o Conselho considerar necessário levar a cabo o desenvolvimento da investigação de um acidente, ele poderá atribuir parte de seu tra1676
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balho em relação à pesquisa ou estudos a uma agência administrativa incorporada (por exemplo, Arquivos Nacionais do Japão, prescrita no parágrafo (1) do artigo 2º da Lei sobre regras gerais para agência administrativa incorporada (Lei nº 103 de 1999) é mencionada e o mesmo será aplicado no
artigo 28-3), associações gerais incorporadas ou fundações incorporadas,
uma operadora de negócios, outros órgãos privados ou qualquer pessoa
com conhecimento e experiência relevantes.
(2) Qualquer entidade a qual tenha sido atribuído um trabalho relevante nos
termos do parágrafo 1º, ou qualquer outra pessoa engajada no curso do trabalho atribuído será vista como funcionário engajado no serviço público pelas leis e regulamentos para o propósito da aplicação de disposições penais
prescritas pelo Código penal (Lei nº 45 de 1907), e outras leis e regulamentos.

Quando o Ministro tiver recebido um relato sobre um acidente ferroviário, ou
tenha ficado sabendo da ocorrência de tais acidentes, o Ministro notificará imediatamente o Conselho para tal efeito, nos termos dispostos no artigo 19 da Lei nº 92 (art.
20 (1)).
O Conselho poderá, quando julgar necessário para a investigação de um acidente, requisitar ao Ministro assistência para averiguação de um acidente, ou coleta
de materiais e outras providências necessárias (art. 22 (1)).
Quando o Ministro for requerido a dar assistência para a averiguação de um
acidente, nos termos das disposições do parágrafo anterior, poderá, em casos apropriados, imediatamente tomar medidas tais como averiguação de um acidente, e coleta de materiais para que o Conselho possa dar início à investigação do acidente,
sem quaisquer problemas (art. 22 (2)).
Quando o Ministro tomar conhecimento da ocorrência de um acidente, o Ministro deverá, se for caso disso, tomar imediatamente as medidas de averiguação do
acidente e coleta de materiais para que o Conselho possa começar a investigação
do acidente de forma regular (art. 22 (3)).
O Ministro poderá, quando achar necessário para tomar as medidas estabelecidas no parágrafo anterior, indicar agentes do Ministro para tomarem as disposições
listadas em cada item do parágrafo (2) do artigo 18 (art. 22 (4)).
As disposições dos parágrafos (4) e (5) do artigo 18 serão aplicadas, mudando o que deve ser mudado nos casos onde os funcionários disponham de assuntos
previstos nas disposições do parágrafo (2) ou do parágrafo precedente (art. 22 (5)).
(1) O Conselho propiciará às partes relevantes à causa que expressem suas
opiniões antes de completarem a investigação do acidente.
(2) O Conselho poderá, quando julgar necessário, realizar audiências antes
de completar a investigação do acidente, e obter opiniões sobre tal acidenANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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te, de pessoas relacionadas ao acidente e outros especialistas com conhecimento e experiência relevantes (art. 24).

O Conselho poderá realizar audiências dispostas no parágrafo anterior quando um acidente ferroviário, de um trem ou VLT utilizado para serviços de transporte
de passageiros, tenha ocorrido, causando preocupação pública (art. 24 (3)).
O Conselho deverá preparar um relatório por escrito sobre os diversos itens
do acidente, após a conclusão das investigações e irá submetê-lo ao Ministro que
lhe dará publicidade. Os itens abordados pelo relatório serão os seguintes (art. 25
(1)):
a) o processo e progresso da investigação do acidente;
b) os fatos averiguados;
c) a base para averiguação dos fatos; e,
d) as causas.
O Conselho reportará o processo e progresso da investigação do acidente, ao
Ministro que o tornará público, mesmo antes de completar a investigação do acidente, quando julgar necessário em casos onde dificuldades sejam previstas na conclusão da investigação do acidente ou em até um dia da data de ocorrência do acidente
em outras situações (art. 25 (3)).
As recomendações ao Ministro dizem respeito às políticas ou medidas de
prevenirem acidentes, ou reduzir os danos causados por eles, quando julgado necessário para a conclusão da investigação de um acidente, com base nos resultados
da investigação. O Ministro reportará ao Conselho as políticas ou medidas que forem
tomadas com base nas recomendações previstas (art. 26 (1 e 2)).
O teor e os resultados esperados das recomendações às partes relevantes
serão, de forma geral, semelhantes às recomendações dadas ao Ministro, exceto
que se poderá pedir as partes relevantes que tenham recebido recomendações que
relatem as medidas tomadas com base nas recomendações previstas no parágrafo
precedente. Caso as partes relevantes não tenham tomado alguma medida relacionadas com as recomendações, sem justa causa, o Conselho poderá tornar o fato
público (art. 27 (1), (2) e (3)).
Ao desempenhar a investigação do acidente, o Conselho, em total consideração aos sentimentos dos acidentados e das famílias envolvidas, ou enlutadas, deve
fornecer informações a respeito da investigação do acidente, de maneira apropriada
e oportuna (art. 28-2).
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O Conselho poderá, quando julgar necessário para a execução dos assuntos
sob sua jurisdição, requisitar ao chefe dos órgãos administrativos relevantes, chefe
das entidades públicas locais relevantes, presidentes de agências administrativas locais incorporadas que forneçam documentos ou informações, bem como outra forma
de cooperação necessária (art. 28-3).
Caso ocorram colisões de trens, incêndios, alguma perturbação da operação,
acidentes elétricos ou outras ocorrências desastrosas na ferrovia prescritas por uma
Portaria do Ministério, o OEF deverá imediatamente notificar o Ministro do tipo de acidente ocorrido, as suas causas e outras questões prescritas por Portaria (art. 19).
Além da notificação ao Ministro a que se refere o parágrafo anterior, quando
se constatar que há a ocorrência de qualquer uma das situações prescritas por Portaria do Ministério deve-se enviar outra notificação ao Ministro com o intuito de avisálo sobre o risco de qualquer acidente de trem ou de veículo durante a operação
prescrita por Portaria do Ministério (art. 19-2).
O Ministro da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, deve organizar as
questões pertinentes à notificação conforme as disposições dos dois artigos anteriores, as questões pertinentes às ordens referidas na disposição do parágrafo 1º do
artigo 23, e outras leis e informações concernentes à segurança do transporte prescritas por Portaria do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, em
cada exercício fiscal, e anunciá-las ao público (art. 19-3).

4.10.8.5 Controle, comando e sinalização
A Portaria Ministerial nº 151, traz alguns aspectos relativos ao controle, comando e sinalização.
O capítulo 7 - Dispositivos que facilitam a operação segura - , seção 1 - Dispositivos de sinalização ferroviária -, aborda dispositivos para manter os blocos seguros, ou seja: dispositivo para assegurar que um bloco será capaz de fornecer um
sinal com aspecto em conformidade com as seções dos blocos sobre a rota ou garantir o bloco; e, os dispositivos para garantir que os intervalos entre os trens serão
capazes de retardar a velocidade ou parar um trem, pelo controle contínuo de acordo com os intervalos com outros trens/carros e condições das via sob a rota (art. 54).
Os dispositivos antes mencionados (parágrafos 1 e 2), usados sobre uma linha simples, serão capazes de prevenir dois trens opostos de entrarem em seção
relevante ao mesmo tempo (art. 54 (1), (2) e (3)).
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De acordo com o artigo 54, os dispositivos de segurança de blocos (doravante
referidos como “dispositivos de blocos”), devem ser caracterizados como segue:
a) sistemas automáticos de blocos usando dispositivos detectores de trens
serão do tipo que controlam automaticamente o aspecto dos sinais e indicam a informação de parar em relação a esses sinais de uma série de ocorrências relacionadas com a utilização dos blocos (VII-1 artigo 54 (1) [1],
[2], [3] e [4]); e
b) sistemas de blocos de sinal de cabina deverão ser de um tipo que gerenciam automaticamente as informações de controle de seções e do tipo que
indicam sinais de parar na cabine (VII-1 artigo 54 1 (2) a (10)).
Em relação aos dispositivos de sinalização ferroviária, a estrutura, dado um
método, e as instalações de sinais ferroviários não estarão sujeitas à chance de má
interpretação (art. 55). O dispositivo de sinal deve ser instalado de forma adequada
para permitir que o trem/carro desacelere ou pare de acordo com velocidade e com
as instruções dadas pela recuperação de suas informações, antes de entrar para o
outro lado da seção a ser protegida pelo sinal (art. 55).
Para assegurar a operação segura do trem/carro, os dispositivos de sinal de
indicação deverão ser instalados em interseções ou junções ou outros locais vulneráveis que podem causar colisão ou descarrilamento (art. 55 (1), (2) e (3)). As especificações do modelo aprovado do artigo 55 da Portaria Ministerial

(VII-2) relacio-

nadas aos dispositivos de sinais ferroviários apresentam a estrutura de sinais indicadores fixos, incluindo os desenhos da disposição dos faróis, suas cores e tamanhos
característicos.
Sobre o dispositivo para intertravamentos de sinais, nas interseções ou junções ou outros locais vulneráveis que sejam susceptíveis a colisões ou descarrilamentos, estes deverão ser instalados para coordenar sinais, aparelhos de mudança
de vias e outros dispositivos comparáveis, de modo a prevenir colisões e garantir a
operação segura dos trens (art. 56). O dispositivo de controle remoto para o aparelho antes mencionado será capaz de apresentar as informações necessárias para a
operação segura dos trens. (art. 56.).
No que tange ao aparelho para desacelerar ou parar trens automaticamente,
no caso em que os trens são operados pelo sistema de blocos, esses aparelhos deverão ser instalados, dependendo do aspecto dos sinais e das condições da linha.
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Isso não se aplica, entretanto, para aqueles casos onde a operação do trem não será posta em risco do ponto de vista operacional e das condições da via (art. 57).
No que diz respeito aos dispositivos para operação automática, o aparelho
para operação automática de trem a ser instalado em um trem não tripulado (sem
condutor) deve cumprir as seguintes normas (art. 58 (1), (2) e (3)):
a) um trem não deve ter a possibilidade de partir até a confirmação da segurança de todos os passageiros que entraram e saíram do trem;
b) a velocidade-alvo é fixada abaixo da velocidade de operação indicada pela
informação de controle do aparelho que garante intervalos entre trens e a
velocidade do trem deve ser controlada sem problemas;
c) um trem deve ser parado, sem problemas, no local que não possa haver
interferência com a entrada e saída dos passageiros.
Até 2012 essa Portaria Ministerial ainda não tinha modelo de especificações
aprovado.
Quanto ao aparelho para a detecção de trens, o mesmo deve ser capaz de
detectar os trens sem falhas, prevenindo, entre outras coisas, um impedimento causado por interferência indutiva. Se o limite da área a ser detectada pelo aparelho acima mencionado for definido, essa definição deverá levar em consideração que o
limite irá apenas até o local onde não há mais perigo dos trens colidirem (art. 59).
No que se concerne ao dispositivo de comunicação de segurança, para se
comunicar ou trocar informações rapidamente entre si, os meios de comunicação de
segurança devem ser instalados nas estações e paradas, subestações de energia, e
nos centros de controle de tráfego, estações de distribuição de energia elétrica e em
outro local considerado necessário para a segurança e operação dos trens (art. 60).
Em relação à instalação de linha suspensa de comunicação, as linhas de comunicação suspensas deverão ser instaladas com altura adequada, de modo a não
prejudicar a circulação com outro transporte. As linhas de comunicação suspensas
serão instaladas de forma apropriada para não representar perigo para as pessoas e
outros equipamentos, e ao mesmo tempo evitar os danos causados pela combinação de linhas eletrificadas e risco de relâmpagos (art. 61 (1) e (2)).
Sobre os dispositivos de proteção de cruzamentos em nível, as instalações de
segurança de um cruzamento em nível devem ser capazes de alertar sobre o perigo
da aproximação de um trem às pessoas que atravessam as passagens em nível, e
para bloquear o tráfego da rua ou da estrada no cruzamento com o objetivo de gaANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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rantir a segurança tanto para o trem como para as pessoas. No entanto, para os casos excepcionais em que os volumes de tráfego no cruzamento são mínimos ou onde é extremamente difícil, do ponto de vista tecnológico instalar um dispositivo para
parar o tráfego da rua ou estrada, o dispositivo de aviso de aproximação de trem é
suficiente como proteção (art. 62).
As instalações de segurança de travessias em nível devem levar em consideração a velocidade do trem, o volume de tráfego de ambas as vias (ferroviária e rodoviária), os tipos de veículos que atravessam a passagem e assim por diante. Se
necessário, as instalações de segurança devem incluir um dispositivo para permitir
que trens relevantes e outros sejam informados de qualquer veículo que esteja interferindo com a travessia (art. 62 (1) e (2)).
Por fim, dispositivos que garantam a operação segura do trem serão equipados com a função de que não devem interferir com a segurança das operações do
trem mesmo durante o momento da falha (art. 63). Ressalte-se que esse artigo ainda
não possuía modelo de especificações aprovado em março do ano de 2012.

4.10.8.6 Outros
Nos normativos analisados, mais especificamente na Lei nº 92, foram encontradas referências ao transporte por cabos suspensos, as quais foram classificadas
como “Outros” conforme visto a seguir.
De acordo com o capítulo III dessa Lei, para poder operar uma empresa de
cabos suspensos uma pessoa necessita de uma autorização do Ministro para cada
sistema de cabos suspensos desejado. Essa disposição não se aplica ao sistema de
cabo suspenso escolhido através de uma Portaria de Ministro (art. 32).
“Quem deseja obter uma licença para uma empresa de cabos suspensos deverá apresentar uma solicitação que demonstre as seguintes questões ao Ministério”
(art. 33 (1)):
(i) O trecho que está sendo planejado.
(ii) O tipo de sistema de cabos suspensos prescrito por uma Portaria do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.
(iii) Um plano de construção relativo às instalações do sistema de cabos
suspensos por uma Portaria do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (nos casos em que a construção não seja necessária, demonstrar a estrutura do sistema de cabos suspensos).

Os documentos prescritos por Portaria do Ministério, assim como as plantas
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de localização do sistema de cabos suspensos devem ser anexados à solicitação do
parágrafo anterior (art. 33 (2)).
Se uma pessoa conseguiu licença como Operador da Empresa de Cabos
Suspensos (OECS) deve requerer uma inspeção ao Ministro, antes do início de
transporte. Contudo, isso não se aplica às instalações de cabos suspensos que não
requerem a construção e estão sendo utilizadas para o negócio de cabos suspensos
no presente (art. 34-2 (1)).
Quando o Ministro constatar, pela inspeção citada no parágrafo anterior, que
as referidas instalações atendem ao plano de construção e às normas técnicas prescritas pela Portaria do Ministério no artigo 35 (no caso em que a construção não é
requerida, quando o Ministro constatar que elas atendem às normas técnicas prescritas pela Portaria do Ministério no mesmo artigo), ele deverá definir que as instalações de cabo foram aprovadas na inspeção (art. 34-2 (2)).
O OECS deverá manter e operar as suas instalações de acordo com as normas técnicas prescritas por uma Portaria do Ministério (art. 35).

4.11 Região Metropolitana de Tóquio
4.11.1 Contextualização
4.11.1.1 Caracterização
A RM de Tóquio situa-se no centro do arquipélago japonês na Região de Kanto, ao noroeste da baía de Tóquio. Faz fronteira com o rio Edogawa e Chiba Prefecture a leste, com as montanhas e Yamanashi ao oeste, com o rio Tamagawa e a
Prefeitura de Kanagawa ao sul, e com a Prefeitura de Saitama, ao norte. A Figura
3.29 ilustra a região de Kanto, onde a região metropolitana de Tóquio é representada em verde escuro.
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Figura 3. 29 – Região de Kanto

Fonte: TMG (2015).

No Japão, a região de Tóquio é considerada uma “Cidade Global Alfa”, no entanto, não é considerada tecnicamente uma cidade, porque não há no Japão uma
cidade chamada Tóquio. É considerada como uma metrópole, similar a uma prefeitura do Japão, constituída por 23 bairros, 26 cidades primárias, 5 cidades secundárias
e 8 vilas diferentes (cada uma delas possui um governo que atua ao nível regional).
Também fazem parte de Tóquio as ilhas no Oceano Pacífico, localizadas a mais de
1000 km ao sul (TMG, 2015).
A megalópole é composta por Tóquio e as três prefeituras vizinhas de Saitama, Chiba e Kanagawa. A região da capital nacional é formada por Tóquio e as sete
prefeituras vizinhas de Saitama, Chiba, Kanagawa, Ibaraki, Tochigi, Gunma, e Yamanashi.
Com 2.189 km², a área de Tóquio corresponde a 0,6% da área total do Japão
(TMG, 2015). A região é marcada por intensa atividade vulcânica, com relevo composto principalmente por dobramentos modernos, em função do país estar localizado
em uma faixa vulnerável a terremotos e erupções (GEOGRAFIA, 2015).
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A população de Tóquio foi estimada, em 2012, em 13,216 milhões; a maior
população entre todas as 47 províncias. Com uma densidade populacional de 6.038
hab. por quilômetro quadrado, Tóquio é a prefeitura mais densamente povoada no
Japão (TMG, 2015). A proporção da população urbana e rural para o Japão é de
93% e 7%, respectivamente, segundo dados de 2014 (CIA, 2015).
A região gerou em torno de 19,4% do PIB do Japão, em 2012, o que equivaleu a ¥ 91,9 trilhões ou US$ 0,7 trilhões (METRO DE TÓQUIO, 2015a). Seu PIB per
capita é de US$ 52.966. A desigualdade de distribuição de renda foi representada
pelo Índice de Gini de 0,33, em 2003 (RROJASDATABANK, 2015).
Um resumo dos dados supracitados pode ser visualizado no Quadro 3.10.

Quadro 3. 10 – Características gerais da RM de Tóquio
Características gerais da RM de Tóquio
Localização

Centro do arquipélago japonês

Área

2.189 km²

População

13,216 milhões de hab.

População de Enfermaria

8.996.000 hab.

População de Tama

4.183.000 hab.

População das ilhas

27.000 hab.

População urbana do Japão (2014)

93%

População rural do Japão (2014)

7%

PIB (2012)

US$ 0,7 trilhões

PIB per capita (2012)

US$ 52.966

Índice de Gini (2003)

0,33

Fonte: adaptada de TMG.

4.11.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
A RM de Tóquio tem a mais extensa rede ferroviária do mundo, contando com
sistemas de trens de alta velocidade, metrôs, trens urbanos, monotrilhos, bondes,
entre outros (Figura 3.30); administrados por diferentes empresas conforme mostra a
Figura 3.31. No total são 136 linhas individuais e em torno de 1.100 estações de
trem dependendo da definição de área da Grande Tóquio.
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Figura 3. 30 – Mapa do sistema ferroviário na Região Metropolitana de Tóquio

Fonte: Yamanoterider (2011).
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Figura 3. 31 – Mapa dos operadores ferroviários na Grande Tóquio

Fonte: Wikipedia (2015d).

Um dos principais sistemas ferroviários que cobre a região é o sistema metropolitano, operado por duas organizações (YAMANOTERIDER, 2015):
a) Tokyo Metro (anteriormente Eidan): opera a maior rede de metrô de Tóquio (e do Japão), com nove linhas;
b) Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: opera quatro linhas de metrô
Toei.
Além do metrô Toei, a Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation opera ainda as seguintes ferrovias (TOEI, 2015):
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a) Toden Arakawa Line: a rede de bondes, que encolheu para apenas esse
percurso entre a estação Waseda e a Estação Minowabashi.
b) Nippori-Toneri Liner: movimento de pessoas no nordeste de Tóquio, de
propriedade e operado pela Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation.
As companhias ferroviárias que operam em Tóquio somam um total de 304,1
km de extensão de linhas metroviárias. No total, são 13 linhas e 285 estações. A Figura 3.32 ilustra as linhas do metrô de Tóquio.
A Japan Railway Company também participa do transporte ferroviário dentro
da região metropolitana de Tóquio. Existem poucas diferenças entre os trens e metrôs, já que a maioria das linhas de metrô estão conectadas às linhas ferroviárias e
utilizam os mesmos trens (WA-PEDIA, 2015). A representação gráfica dos sistemas
operados pela JR East na região é mostrada na Figura 3.33, e somam 32 linhas. No
total, são 1.088 km de extensão, 13 milhões de passageiros transportados por dia
(TRAFIKVERKET, 2013).
Tampouco o metrô e as linhas operadas pela JR East são os únicos sistemas
ferroviários na região: há muitas outras linhas privadas, as quais transportam, principalmente, os passageiros da cidade de Tóquio para as prefeituras vizinhas da região
metropolitana de Tóquio. A Figura 3.34 ilustra as companhias privadas e suas respectivas linhas.
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Figura 3. 32 – Mapa das linhas do metrô de Tóquio

Fonte: Tóquio Metrô B (2015).
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Figura 3. 33 – Mapa linhas da JR East

Fonte: WAPEDIA (2015).
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Figura 3. 34 – Linhas das companhias privadas da região metropolitana de Tóquio

Fonte: Tóquio Metrô (2015b).

4.11.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
A maioria dos serviços é considerada regular, segundo a caracterização desse termo no Brasil. No entanto, existem alguns elevadores e funiculares aéreos ligados ao turismo e que poderiam ser considerados como serviços não-regulares.
A companhia Tokyo Metro disponibiliza várias opções de tarifas, que se aplicam a crianças, estudantes, idosos e adultos. Os preços da tarifa normal dependem
da distância a ser percorrida. Na Tabela 3.1, pode-se verificar os preços dependendo a distância.
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Tabela 3. 1 – Preços tarifários do metrô de Tóquio
Preços das tarifas da Tokyo Metro
Distância

Tarifa regular

Tarifa com cartões

1km – 6km

170 yen (Crianças: 90 yen)

165 yen (Crianças: 82 yen)

7km – 11km

200 yen (Crianças: 100 yen)

195 yen (Crianças: 97 yen)

12km – 19km

240 yen (Crianças: 120 yen)

237 yen (Crianças: 118 yen)

20km – 27km

280 yen (Crianças: 140 yen)

278 yen (Crianças: 139 yen)

28km – 40km

310 yen (Crianças: 160 yen)

308 yen (Crianças: 154 yen)

Fonte: Tokyo Metro (2015).

Já a empresa de transporte Toei disponibiliza em seu site as seguintes opções de tarifa (Toei, 2016):
a) Toei Tarifa econômica 1-Dia: Possibilita o uso ilimitado dos metrôs, ônibus
e todas as linhas de transportes operadas pela empresa. O custo para o
adulto é de 700 yen, já para crianças o custo é de 350 yen;
b) Tóquio 1-Dia: Possibilita os mesmo benefícios da tarifa anterior, porém
com o adicional de poder utilizar as linhas de metrô das empresas Tokyo
Metro e JR East. O custo para adultos é de 1.590 yen, já para crianças o
custo é de 800 yen;
c) Toei e Tokyo Metro 1-Dia econômico: Possibilita o uso das linhas de metrô das companhias Toei e Tokyo Metro. O custo para adultos é de 1.000
yen, e para crianças de 500 yen.

4.11.1.4 Arranjo institucional
Conforme a Constituição do Japão, o país tem um imperador, que é símbolo
do Estado e da unidade do povo. No entanto, ele não possui poderes relacionados
ao Governo. O Governo nacional japonês é responsável por assuntos que atinjam o
país como um todo, tendo as províncias responsáveis por seus assuntos locais. O
sistema de governo local consiste em duas camadas: as prefeituras e os municípios
que fazem parte das prefeituras. Ambas são entidades públicas de igual estatuto
que cooperam com a administração local de acordo com a sua quota de funções
(TMG, 2015). Os municípios têm relação forte e direta com os moradores locais em
temas diretamente relacionados com os residentes da região, não havendo diferenças essenciais entre cidades, vilas e aldeias em suas responsabilidades.
Além das prefeituras e municípios, existem as entidades públicas locais especiais que foram estabelecidas com objetivos específicos relacionados com o governo
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local (TMG, 2015). O Governo metropolitano assume encargos administrativos em
assuntos como abastecimento de água e serviços de esgoto, combate a incêndios,
etc.
Os sistemas administrativos e financeiros do governo metropolitano e dos
municípios são os mesmos que os de outras prefeituras, no qual o Governo e os
municípios trabalham em com igualdade no desempenho de suas respectivas funções (lidar com o trabalho administrativo mais amplo e oferecer serviços diretamente
relacionados a vida quotidiana dos residentes locais) (TMG, 2015).
A RM subdivide suas áreas administrativas em distritos, que servem para distribuir e organizar as responsabilidades de cada território, interagindo de modo direto
com a população local para sanar as questões que incidem na região.
O Japão participa do grupo G-20, buscando junto com os países industrializados e emergentes debater assuntos relativos à estabilidade econômica global (Portal
Brasil, 2015).
As leis pertinentes que abrangem o transporte ferroviário de passageiros na
RM de Tóquio são genéricas, sem tratar de modo específico a RM. Atuando, portanto, com a legislação nacional para regular esse transporte.

4.11.2 Dimensão jurídico-legal
A Região Metropolitana de Tóquio não tem legislação específica, sendo o
transporte regulado pelas normas federais. De modo geral, a legislação japonesa
não esclarece seu âmbito de aplicação, sendo possível interpretar, contudo, que a
legislação federal é aplicável inclusive aos municípios e aos estados. A fim de não
reproduzir exaustivamente a análise realizada quanto à legislação do Japão, destacar-se-ão aqui tão somente os aspectos locais eventualmente mencionados pela legislação japonesa. Os itens intencionalmente deixados em branco dizem respeito à
não identificação, na legislação federal, de tratamento específico dos temas aplicável à Região Metropolitana.

4.11.2.1 Regime
4.11.2.1.1 Tratamento constitucional
A Constituição do Japão indica que a legislação poderá ser elaborada por autoridades locais, de modo geral. Contudo, no que se refere à “organização e operaANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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ção de entidades públicas locais” – o que se poderia aplicar aos órgãos referentes
ao transporte público ferroviário – a Constituição determina que os mesmos deverão
ser regulados por normas fixadas em acordo com o princípio da autonomia local (art.
92).

4.11.2.1.2 Condições contratuais
A Lei nº 65/1900, apesar de não especificar regras que devem ser aplicadas
localmente, esclarece, em seu artigo 20, que serão os operadores de ferrovias responsáveis por estabelecer as regras de suas respectivas ferrovias no que se refere
aos seus funcionários.

4.11.2.2 Remuneração
No que se refere à remuneração, cabe apenas mencionar que, em seus artigo
13, a Lei 71/1970 regula a responsabilidade por custos de construção, prevendo que
não apenas o governo federal, mas também as prefeituras têm responsabilidade de
arcar com os custos relativos ao Shinkansen Railway.
Nesse sentido, a prefeitura poderá cobrar, de beneficiários, pela construção
da ferrovia, quantia que deverá ser estabelecida pelo conselho das municipalidades
após consulta pública.

4.11.3 Dimensão institucional
4.11.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
A Região Metropolitana de Tóquio não tem legislação específica, sendo o
transporte regulado pelas normas federais.

4.11.3.2 Regulação e controle
Novamente, cabe esclarecer que a legislação ora sob análise refere-se à legislação federal do Japão, de modo que, em relação à região metropolitana de Tóquio, cabem apenas pontuais comentários relativos à extensão e aos limites de aplicação da legislação do Japão, a fim de se evitar repetições desnecessárias.
Desse modo, cumpre observar que a Lei nº 92/1986 determina que os operadores do serviço de transporte ferroviário são competentes para estipular sua própria
regulamentação. Assim, diferenças locais poderão ser observadas, conforme aque-
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las estabelecidas nos artigos 16 e 17 da mencionada lei, tais como o estabelecimento das tarifas e a elaboração de planos de operação dos trens, dentro dos limites e
mediante aprovação do Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

4.11.4 Dimensão de gestão e controle
Não foram encontradas, na legislação pesquisada específica da Região Metropolitana de Tóquio, referências à regulação dos assuntos relacionados à dimensão de gestão e controle.

4.11.5 Dimensão econômico-financeira
Não foram encontradas, na legislação pesquisada específica da Região Metropolitana de Tóquio, referências à regulação dos assuntos de natureza econômicofinanceira selecionados para o presente estudo.

4.11.6 Dimensão operacional e tecnológica
Não foram encontradas, na legislação pesquisada específica da Região Metropolitana de Tóquio, referências à regulação dos assuntos relativos à dimensão
operacional e tecnológica, selecionados para o presente estudo.

4.11.7 Dimensão ambiental
No Japão, o Ministério do Meio Ambiente divide suas competências com órgãos dos governos distritais e municipais, dentro de suas respectivas jurisdições, os
quais podem, assim, criar suas próprias regulamentações e implementar políticas
ambientais, porém sem autonomia em relação às políticas desse órgão central. Em
vista disso, e em função de não terem sido encontrados normativos específicos da
região com dispositivos pertinentes ao meio ambiente, as análises realizadas para a
legislação do país podem ser aplicadas à RM de Tóquio, dispensando aqui repetilas.

4.11.8 Dimensão de segurança
Como se pode verificar pelo do levantamento da legislação relevante ao estudo do transporte ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de Tóquio, não

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1695

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

foram encontrados normativos pertinentes à segurança ferroviária.
No entanto, como a legislação federal incide também sobre a área de Tóquio,
uma vez que foram até mesmo encontradas menções a VLTs e metrôs, o resultado
da análise da legislação do Japão abrange a RM de Tóquio.

4.12 Rússia
4.12.1 Contextualização
4.12.1.1 Caracterização
A Rússia é o maior país do mundo. Ele está localizado ao norte da Eurásia e
é limitado ao norte pelo oceano Ártico; ao leste pelo oceano Pacífico; e a sul e oeste
por diversos países europeus e asiáticos.
O país é dividido em 83 subdivisões federais, abrangendo 46 províncias, 21
repúblicas, 4 distritos autônomos, 1 província autônoma, 9 territórios e 2 cidades federais (CIA, 2016).
Seu território abrange 17.097.240 km². A população em 2015 era de
143.456.918 habitantes, sendo que 73,92% da população reside em área urbana (IBGE, 2016). Sua capital, Moscou, é a cidade mais populosa do país, com cerca
de 12.166.000 de hab. estimados em 2015, segundo dados da CIA.
A pirâmide populacional conforme a idade dos habitantes pode ser vista a seguir por meio da Figura 3.35.

Figura 3. 35 – Pirâmide Populacional da Rússia

Fonte: CIA (2015).
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O relevo é de planícies a oeste, montanhas e picos a sul. Vegetação típica de
tundras e coníferas. O ponto mais baixo é no mar Cáspio, que fica 28 m abaixo do
nível do mar e o mais alto é o Monte Elbrus, com altura de 5.633 m, sendo o ponto
mais alto da Europa. A Figura 3.36 apresenta o mapa físico da Rússia, com as áreas
mais claras sendo as de menor altitude e, conforme a escala de verde escurece, a
altitude aumenta, sendo as montanhas as últimas da escala (em verde escuro).

Figura 3. 36 – Mapa Físico da Rússia

Fonte: Worldatlas (2015).

O Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2013 foi de US$ 1,236 trilhões, com
PIB per capita de US$ 23,7 mil, de acordo com CIA (2016). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 2013, alcançou o valor de 0,798 (IBGE, 2016). O Índice de
Gini, em 2013 foi de 40,1, conforme as Nações Unidas (2016). Um resumo desses
dados pode ser visualizado no Quadro 3.11.
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Quadro 3. 11 – Características gerais da Rússia
Características gerais da Rússia
Tipo de Governo

República semipresidencialista

Área¹

17.098.240 km²

População (2014)¹

143.456.918 de hab.

População urbana (2014)¹

73,92%

População rural (2014)¹

26,08%

PIB (2013)²

US$ 1,236 trilhões

PIB per capita²

US$ 23,7 mil

IDH (2013)¹

0,798

Índice de Gini (2013)³

40,1

Fonte: adaptada de 1IBGE Países (2016), ²World Factbook (2016), ³Nações Unidas(2013)

4.12.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
Dados da CIA (2016), referentes a 2014, apresentam a rede ferroviária russa
como a 3ª maior do mundo em extensão, com 87.157 km. Destes, 86.200 km, têm
bitola de 1,52 m e o restante, 957 km, têm bitola 1,067 m. Aproximadamente 46% da
rede é eletrificada. A Figura 3.37 ilustra a rede ferroviária russa.
Figura 3. 37 – Rede ferroviária russa

Fonte: Trans Siberian Express (2016).

A densidade ferroviária russa é de aproximadamente 5,09 km de ferrovias por
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1.000 km² de território. Os trens são operados, na maioria das vezes, pela Russian
Railways (RZhD), uma das três maiores companhias de transporte do mundo.

4.12.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
O serviço ferroviário para passageiros russo possui a peculiaridade, se comparado com os serviços alemães, por exemplo, de possuir compartimentos com beliches, já que as viagens são muito longas, devido a grande extensão territorial do país. Além disso, tem-se a disponibilidade de tomar banho dentro do trem. Como de
costume, são ofertados serviços de primeira e segunda classe, sendo que na primeira classe há camas mais confortáveis, duchas privadas e TV (Way to Russia, 2015).
Outro serviço ofertado para os passageiros russos é a linha trans-siberiana, a
mais extensa do mundo com um comprimento de 9.259 km. O trem opera de Moscou a Vladivostok a cada dois dias, fazendo 120 paradas durante o trajeto. A linha liga 90 cidades e dois continentes, levando ao todo seis dias para completar todo o
trajeto. A Figura 3.38 ilustra o trajeto realizado pela Trans-Siberiana.

Figura 3. 38 – Linha ferroviária Trans Siberiana

Fonte: Russian Rail (2016).

4.12.1.4 Arranjo institucional
A Rússia é uma república semipresidencialista. A constituição de 1993 deterANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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mina a coexistência de duas forças principais, o primeiro ministro e o presidente,
sendo o último a figura mais dominante. Até meados de 2016 o presidente era Vladimir Putin e o primeiro ministro Dmitry Medvedev. Dentre as uniões políticoeconômicas das quais participa, destacam-se o G-20, OMC, APEC, CEEA e CEI.
O ministério dos transportes russo é um corpo executivo federal responsável
pelo planejamento e implementação da política de regulamento governamental e legal nos campos da aviação, controle do espaço aéreo, pesquisa aeronáutica e marítima; transporte e controle de tráfego urbano; infraestrutura das rodovias.

4.12.2 Dimensão jurídico-legal
4.12.2.1 Regime
4.12.2.1.1 Tratamento constitucional e competências
A Constituição Federação da Rússia, de 25 de dezembro de 1993, em seu artigo 71, prevê que o sistema federal de transportes, e especificamente de ferrovias,
está sob jurisdição da Federação Russa.
O Decreto nº 384, de 18 de maio de 2001, que trata do programa de reforma
estrutural no transporte ferroviário (PRETF), possui como objetivos: a segurança e
qualidade dos serviços prestados, a formação de um único e eficiente sistema de
transportes do país, a satisfação da crescente demanda pelos serviços prestados no
transporte ferroviário, entre outros.
O Decreto estabelece que a reforma do transporte ferroviário deveria ser realizada em três etapas, sendo a primeira de 2001 a 2002, a segunda de 2003 a 2005
e a terceira de 2006 a 2010 (ponto 3, da norma).
A primeira etapa inclui, entre outros pontos:
− a reestruturação das contas pagáveis das empresas do transporte ferroviário federal, a elaboração de projetos de atos legislativos e outros atos legais normativos, necessários para a realização do Programa de Reforma
Estrutural no transporte ferroviário;
− a criação de condições de acesso não-discriminatório à infraestrutura do
transporte ferroviário dos usuários desses serviços;
− a execução de medidas para permitir o acesso mútuo das organizações do
transporte ferroviário federal e organizações possuidoras de infraestrutura
de transporte ferroviário às infraestruturas de cada organização;
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− o inventário dos bens das empresas do transporte ferroviário;
− a separação no transporte ferroviário das funções da regulamentação governamental das funções de gestão econômica e a criação da Sociedade
por ações do tipo aberto Rossiyskie Zheleznye Dorogui (Vias Ferroviárias
da Rússia);
− o prosseguimento da privatização e a eliminação da estrutura do transporte
ferroviário federal de empresas individuais não ligadas à organização do
tráfego e ao fornecimento de trabalhos pós-emergência e restauração, e
que se inserem no setor de concorrentes potenciais;
− a formação dentro da Sociedade Vias Ferroviárias da Rússia de subdivisões estruturais autônomas para a realização de tipos especiais de atividade empresarial no transporte ferroviário (transporte de passageiros de longo percurso e comunicação suburbana, transporte especializado de cargas,
serviços de consertos de equipamentos e produção de peças de reposição,
outros tipos de atividades não ligados ao transporte) e introdução de contabilidade separada para cada um desses tipos de atividade;
− a elaboração do mecanismo de suporte financeiro ao transporte de passageiros no transporte ferroviário;
− o estabelecimento do mecanismo de controle externo e interno da execução da reforma estrutural no transporte ferroviário, e que prevê a minimização do risco de perdas de ativos e outros riscos possíveis (ponto 4, da
norma).
A segunda etapa inclui, entre outros pontos:
− a criação de sociedades por ações na base de bens que - na ordem estabelecida - pertencem às subdivisões estruturais autônomas da Sociedade
por ações do tipo aberto Vias Ferroviárias da Rússia e que realizam tipos
especiais de atividade no transporte ferroviário (transporte de passageiros
de longo percurso e de comunicação suburbana, transporte especializado
de cargas, serviços de consertos de equipamentos e produção de peças de
reposição, serviços de produção de meios de automação e telemecânica
ferroviária, como também outros tipos de atividade não relacionadas a
transportes);
− a criação de condições para o incremento do nível de concorrência no âm-
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bito de transporte de carga e de passageiros;
− a mudança para a formação livre de preços nos setores concorrentes;
− a criação de condições para empresas operadoras de locomotivas adquirirem linhas principais;
− a atração de investimentos para o desenvolvimento do transporte ferroviário (ponto 5, da norma).
Por fim, na terceira etapa da reforma do transporte ferroviário seria necessário
prosseguir na atração dos investimentos para o desenvolvimento do transporte ferroviário através da venda de pacotes de ações das sociedades afiliadas da Vias Ferroviárias da Rússia e de outras sociedades criadas no transporte ferroviário e cujas
ações são de propriedade estatal (ponto 6, da norma).
Assim como no ordenamento jurídico brasileiro, na Rússia, o sistema federal
de ferrovias está sob jurisdição da Federação, que, por sua vez, elaborou um programa de reforma estrutural com o objetivos de garantir a segurança e qualidade dos
serviços prestados, a formação de um único e eficiente sistema de transportes do
país e satisfazer a demanda pelos serviços prestados no transporte ferroviário.

4.12.2.2 Objeto
4.12.2.2.1 Condições contratuais
A Lei nº 18-FZ, de 10 de janeiro de 2003, sobre a regulamentação das relações decorrentes entre os transportadores, passageiros, expedidores, receptores,
proprietários de infraestrutura ferroviária sejam pessoas físicas e jurídicas para o uso
dos serviços de transporte ferroviário público ou privado estabelece direitos, deveres
e responsabilidades (art. 1º).
A fim de implementar o transporte de passageiros, carga, bagagem e/ou mercadorias deve haver contratos de serviços com os proprietários da infraestrutura para o uso dessa. Os contratos de serviços para o uso da infraestrutura será uma parceria pública, deverá ser por escrito e a forma aproximada do contrato é estabelecida nas regras de prestação de serviços para o uso da infraestrutura (art. 50).
O contrato de prestação de serviços para o uso da infraestrutura determina a
quantidade estimada e o calendário de transporte de mercadorias, a lista e os custos
dos serviços prestados, a ordem de pagamento de serviços e como pagar por esses
serviços, bem como a responsabilidade das partes no caso de descumprimento ou
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cumprimento inadequado das obrigações (art. 50). Em conformidade com o acordo
sobre a prestação de serviços para o uso de infraestrutura, o proprietário da infraestrutura compromete-se a prestar tais serviços para a transportadora, seja para o
transporte de passageiros, carga, bagagem ou mercadoria, sendo o transportador
obrigado a pagar por esses serviços (art. 50).
Os proprietários operadores de infraestrutura ferroviária devem garantir a segurança dos passageiros, da bagagem e da carga, prestando serviços de qualidade
em estações ferroviárias, estações de trem, plataformas de passageiros e trens, visando ao tráfego de passageiros de acordo com os cronogramas e transporte e entregas das bagagens e mercadorias nos prazos acordados. Automóveis de passageiros, bem como estações ferroviárias e outras instalações concebidas para serviço
de passageiros devem ser mantidos em bom estado e atender aos requisitos de
construção e de normas sanitárias, e demais normativas (art. 80).
A estação de trem destinada a operações relativas ao transporte de passageiros, bagagem e carga, devem estar em conformidade com o processo de design e
infraestrutura associado com o serviço de instalações de passageiros aprovado pela
autoridade Executiva Federal na área de transporte ferroviário. Bilheterias em linhas
férreas, salas para recebimento e entrega da bagagem, bagagem de mão, salas de
espera, help desk, salões de passageiros, salas para mãe e filho, restaurantes e cafés, instalações para serviço cultural e doméstico e sanitário de passageiros, igualmente. Os passageiros têm direito a livre utilização das salas de espera e banheiros
(art. 80).
Ainda, os proprietários são obrigados a fornecer facilidades de comunicação
para os passageiros seja por meio postal, telegráfico e/ou telefônico (art. 80). A operadora que presta serviços na linha férrea deve oferecer informações gratuitas, oportunas e confiáveis ao usuário sobre o tempo de partida e chegada dos trens, transporte de passageiros e bagagem entre outras facilidades (art. 85).

4.12.2.2.2 Contrato de transporte
Por meio do contrato de transporte, o transportador compromete-se a transportar os passageiros para o destino proporcionando-lhes assentos no trem e local
para as bagagem. Os passageiros, por sua vez, são obrigados a ter um documento
de viagem (bilhete), e o transportador ou outra pessoa autorizada pelo transportador
é obrigado a emitir um documento de viagem (bilhete) (art. 82).
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Os indivíduos têm o direito de adquirir os documentos de viagem (bilhetes) de
qualquer comboio e qualquer trem para o destino especificado da estação de trem,
aberto para o negócio do transporte de passageiros (art. 83).
A Lei nº 18-FZ/2003, traz também as circunstâncias que são a base para a
responsabilidade do transportador, e dos demais envolvidos no transporte, incluindo
o remetente (expedidor) do destinatário (receptor) e outras pessoas jurídicas ou empresários individuais relacionados ao transporte de passageiros, carga, bagagem e,
mercadorias (art. 119).
Na Rússia, a figura do operador de infraestrutura ferroviária está consolidada,
sendo responsável por garantir a segurança dos passageiros e prestar serviços de
qualidade em estações ferroviárias. No entanto, no Brasil, essa figura existe apenas
no caso de delegação do transporte ferroviário de cargas não associado à exploração da infraestrutura, que, no caso, ocorre por meio de autorização. Ainda não há
previsão no ordenamento jurídico brasileiro dessa figura para os casos de concessão e permissão, referentes ao transporte ferroviário regular de passageiros.

4.12.2.3 Infraestrutura disponível e gestão
4.12.2.3.1 Bens da Companhia Federal de Transporte de Passageiros
O Anexo do Decreto nº 384/2001, que trata do programa de reforma estrutural
no transporte ferroviário (PRETF), prevê que pertencerão à Companhia Federal de
Transporte de Passageiros:
− vagões de passageiros, garagens de trens e centros de assistência técnica;
− a infraestrutura de estações, não utilizada para transporte de cargas;
− estações orientadas para assistência a passageiros em trens de longo
percurso;
− equipamentos do transporte de passageiros; e
− parte das locomotivas do transporte de passageiros.
Em determinados locais as companhias regionais poderão utilizar as suas
próprias locomotivas.

4.12.2.3.2 Bens das companhias de transporte de passageiros do subúrbio
O referido Anexo, ainda prevê que pertencerão às companhias de transporte
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de passageiros do subúrbio:
− os vagões motorizados de múltiplas unidades;
− as garagens de vagões motorizados;
− as estações com movimento preferencialmente suburbano;
− os pavilhões, plataformas e equipamento de caixa;
− a parte do equipamento de transporte de passageiros, concernente ao
transporte suburbano.

4.12.2.3.3 Código da Terra – terrenos destinados às ferrovias
O Código de Terra da Federação da Rússia, de 25 de outubro de 2001, faz a
seguinte definição sobre terras: terra para a indústria, energia, transportes, comunicações, radiodifusão, televisão, ciência da computação, terra para as atividades espaciais, a defesa da terra, segurança e outros fins especiais (art. 7º). O direito de
uso da terra de outra pessoa (servidão) pode ser instalado para servidões administrativas de forma limitada, podendo ser estabelecida a passagem ou o trânsito na
terra ou o uso da terra para fins de reparo de utilidade pública, engenharia, linhas e
redes elétricas e outros, bem como a infraestrutura de transportes (art. 23).
Já quanto ao uso gratuito de terrenos públicos, destaque-se que existem lotes
disponíveis que são de utilização gratuita para serviços de setores específicos da
economia, incluindo transporte, silvicultura, florestal, fazendas de caça, reservas estaduais e parques nacionais de serviço. As categorias elegíveis para receberem lotes e as condições da prestação dos serviços são estabelecidas pela legislação de
entidades constituintes da Federação Russa e pela legislação da Federação Russa
(art. 24).
São previstas, também, restrições ao volume de negócios de terras, especificamente para a análise do transporte ferroviário de passageiros, a circulação é limitada naquelas fornecidas para as necessidades das organizações de transporte, incluindo portos marítimos e fluviais, estações ferroviárias, aeroportos e instalações
aeroportuárias para a navegação, tráfego e transporte aéreo, terminais e instalações
de terminais nas áreas de formação de corredores de transporte internacional (art.
27);
O direito de uso permanente de terra, em casos de sucessão, será rescindido
quando o uso da terra, de acordo com a sua finalidade, pertencer a uma categoria
particular de terra prevista no artigo 7º (art. 45). Ainda, as terras de assentamento
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podem incluir terras classificadas de acordo com os regulamentos de urbanismo para a zona de infraestrutura de engenharia e dos transportes, por exemplo (art. 85).
As terras da indústria e outros fins especiais, ocupadas por organizações relacionadas ao transporte federal são de propriedade federal (art. 87).
Com isso, a fim de assegurar as atividades das organizações e a operação do
transporte ferroviário, pode ser fornecida terra para a colocação dos trilhos, a colocação, operação, ampliação e reforma de prédios, edifícios, estruturas, incluindo estações ferroviárias, estações de trem, bem como os dispositivos e outros equipamentos necessários para a operação, manutenção, construção, reconstrução, reparação, desenvolvimento edificações de superfície e subterrâneas, estruturas, dispositivos e outras instalações de transporte ferroviário e para o estabelecimento de direitos de passagem e áreas protegidas de ferrovias (art. 90).
Os terrenos vagos nas linhas das estradas de ferro, dentro das terras destinadas ao transporte ferroviário, podem ser alugados para pessoas físicas e jurídicas
para uso agrícola, prestação de serviços aos passageiros, armazenagem de cargas,
plataformas de carga e descarga, edifícios de armazém ferroviários (exceto armazéns de lubrificantes e postos de combustível de todos os tipos, bem como armazenamento de materiais e substâncias perigosas) e para outros fins sujeitos aos requisitos de segurança de tráfego, estabelecidos pelas leis federais (art. 90).
Os procedimentos para a criação e utilização de servidão e áreas protegidas
de ferrovias são fixados pelo Governo Federal. A fim de criar condições para a implantação e ampliação da infraestrutura de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário, aéreo e outros modos de transporte são reservadas terras pelo governo, sendo
esse procedimento estabelecido pelas leis federais (art. 90).

4.12.2.3.4 Aquisição, design, construção, reconstrução e manutenção de ferrovias
Consoante ao disposto na Lei nº 17-FZ/2003, sobre transportes ferroviários na
Rússia, a concepção, construção, reconstrução e manutenção de ferrovias e edifícios públicos nela localizados, incluindo pontes, túneis, passagens de nível, a formação e apoio do potencial de mobilização da indústria, o sistema de defesa civil, a aquisição de metrôs (material circulante) para o transporte de passageiros nos trens
de longa distância e os carros de propósito especial devem ser prerrogativa de proprietários de ativos de infraestrutura, transportadoras e outros indivíduos e entidades, bem como as despesas do orçamento federal, devem ser realizadas dentro dos
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limites de investimentos de capital e os fundos fornecidos para esse fim, em conformidade com a legislação da Federação Russa e outras fontes não proibidas por lei
(art. 10).
Já a concepção, construção, reconstrução, e manutenção da infraestrutura
destinada ao transporte ferroviário de importância regional e local, incluindo estações de trem, pontes, plataformas de passageiros, a aquisição de material rodante
para o transporte de mercadorias, compra de trens de contêineres (carros) para o
transporte de passageiros na construção suburbana de edifícios habitacionais devem ser realizados às expensas dos proprietários da infraestrutura, transportadoras
e outros indivíduos e entidades, estando tais orçamentos sujeitos a Federação Russa, podendo, para tanto, utilizar orçamentos locais e de outras fontes não proibida
por lei (art. 10).

4.12.3 Dimensão institucional
4.12.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
Necessidade de participação em empresa, órgão público ou sociedade criada
O Anexo do Decreto nº 384/2001, que trata do programa de reforma estrutural
no transporte ferroviário (PRETF), prevê que no âmbito dos transportes de passageiros de longo percurso e que foram divididos organizacionalmente em algumas companhias regionais de transporte de passageiros, foi planejada a abertura do acesso
ao capital privado. Nesse sentido, as companhias regionais de transporte de passageiros teriam o direito de realizar o transporte de passageiros por trens de sua própria formação e por todo o território do país, independentemente da região de localização desta ou outra companhia. Além disso, seriam criadas condições para a organização - fora do sistema da Ferrovias da Rússia - de companhias privadas de
transporte de passageiros para efetivação desse transporte.
Objetivando o incremento da eficiência do transporte de passageiros nas ligações suburbanas planejou-se a oferta para as companhias interessadas - e que passaram a correspondente certificação -, da possibilidade de aquisição de licenças do
direito de realização de transporte suburbano durante um determinado período. Objetivando, assim, o aumento da quantidade de companhias que realizam o transporte
suburbano pertencente parcialmente ou integralmente às unidades territoriais da Fe-

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

1707

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

deração da Rússia e/ou poderes municipais. Quanto à constituição da Vias Ferroviárias da Rússia, cabe destacar que houve descentralização apenas para a realização
de transporte suburbano. O Brasil, por sua vez, a prestação de serviços públicos cabe exclusivamente ao Poder Público de forma direta ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação (CF/1988, art. 175). As autorizações, apesar
de não serem previstas para prestação de serviços públicos, no caso de transportes
que não tenham essa característica, é aberta tal possibilidade.

4.12.3.2 Regulação e controle
4.12.3.2.1 Órgãos envolvidos e suas competências
Consoante ao disposto no Anexo do Decreto nº 384/2001, que trata do programa de reforma estrutural no transporte ferroviário (PRETF), na primeira etapa (de
preparação) da reforma, as funções da gestão econômica realizadas pelo Ministério
das Vias de Comunicação da Federação da Rússia, serão retiradas da competência
desse Ministério e transferidas para um único agente econômico – a Ferrovias da
Rússia, cujas ações pertencerão integralmente ao Estado. A criação dessa Sociedade permitirá prover:
− a estabilidade e o controle do sistema de transporte ferroviário no período
de reforma e, especialmente, a redução ao mínimo do risco de ações irreversíveis que poderiam resultar na perda da sustentabilidade econômica
e/ou tecnológica;
− a formação e o reforço das ligações administrativas entre as formações estruturais que realizam tipos de atividade uniforme, com manutenção da organização territorial do sistema;
− a redução ao mínimo da possibilidade de elevação dos gastos com transações que acompanham a alteração da estrutura administrativa;
− a liquidação do mecanismo de preços internos entre os elementos do sistema (as ferrovias e o Ministério das Vias de Comunicação da Federação
da Rússia) com o objetivo de aumentar a sua transparência: a privação
das ferrovias do seu status de pessoas jurídicas e a mudança para o princípio de financiamento por custos orçamentários permitirá abandonar o
mecanismo de utilização de preços internos (estimados) e proporcionará
maior objetividade na formação de resultados financeiros por subdivisões
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estruturais e tipos de atividade;
− utilização da economia de escala.

Companhias de transporte de passageiros de subúrbio
O referido Anexo do Decreto prevê que os transportes de passageiros de subúrbio serão realizados por companhias de transporte destinadas a esses passageiros, cuja localização deverá coincidir basicamente com a estrutura da divisão administrativa territorial do país. As companhias de transporte de passageiros de subúrbio serão criadas como subdivisões estruturais da Ferrovias da Rússia, ou na forma
de afiliadas e com participação dos órgãos do poder regional ou municipal.

Organizações de pesquisas científicas e de desenvolvimento de projetos
As organizações de pesquisas científicas e de desenvolvimento de projetos
que entraram na composição da Ferrovias da Rússia, serão reestruturadas para incrementar a eficácia de suas atividades. Na medida da reestruturação na base dos
bens com que algumas dessas organizações foram agraciadas na ordem estabelecida, poderão ser criadas sociedades. Uma parte das organizações de pesquisas científicas e de desenvolvimento de projetos permanecerá dentro da estrutura da Ferrovias da Rússia na forma de filiais ou de outras subdivisões estruturais (Anexo do
Decreto nº 384/2001).

Ministério dos Transportes
De acordo com o Decreto nº 384/2001, que trata do programa de reforma estrutural no transporte ferroviário (PRETF), ao Ministério dos Transportes da Federação da Rússia em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio da Federação da Rússia, do Serviço Federal Antimonopólio, do Serviço Federal de Tarifas e com participação de outros órgãos federais interessados do poder
executivo, cabe:
− prover a realização da reforma estrutural no transporte ferroviário;
− anualmente, apresentar ao Governo da Federação da Rússia até a data de
01 de novembro, as informações sobre o andamento da realização da reforma estrutural no transporte ferroviário (ponto 7, da norma).
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Órgãos do poder legislativo e executivo
O Decreto nº 384/2001, ainda, recomenda que os órgãos do Poder Legislativo
e Executivo das unidades territoriais da Federação Russa, nos limites de suas competências, devem:
− receber as medidas de resolução das questões previstas no Programa de
Reforma Estrutural no transporte ferroviário;
− executar a reestruturação do endividamento das empresas do transporte
ferroviário nos orçamentos das unidades territoriais da Federação da Rússia;
− prover a completa compensação dos prejuízos do transporte de passageiros nas comunicações dos subúrbios no transporte ferroviário.

Órgãos da regulamentação estatal
De acordo com o Anexo do Decreto nº 384/2001, que trata do programa de
reforma estrutural no transporte ferroviário (PRETF), na criação de companhias de
transporte de passageiros na forma de sociedades por ações independentes, os correspondentes órgãos da regulamentação estatal deverão estabelecer um mecanismo de distribuição igualitária (por concurso) de linhas do gráfico de tráfego de passageiros, formadas pela sociedade Ferrovias da Rússia. Tal mecanismo poderá ser
utilizado pelos órgãos da regulamentação estatal na realização de outros tipos de
transporte concorrentes.

Política de Estado
A Lei nº 17-FZ, de 10 de janeiro de 2003, estabelece as condições legais, organizacionais e econômicas de funcionamento do transporte público ferroviário, as
noções básicas de organizações de interação de transporte ferroviário e prestação
dos serviços de obras pelos empresários de transporte ferroviário com autoridades
públicas e organizações de outros modos de transporte, bem como a base para a
regulação estatal no domínio do transporte ferroviário de transporte não-público.
O transporte ferroviário é regulado pelo governo. De acordo com a política
desse Estado em matéria de transporte ferroviário, é necessário a aprovação de todos os participantes no processo de transporte, tanto indivíduos como sociedades.
Para a execução de determinadas atividades faz-se necessário seu licenciamento,
1710
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pois são tratadas como atividades no domínio do transporte ferroviário (art. 4º).
O licenciamento de determinadas atividades no domínio do transporte ferroviário é realizado em conformidade com a legislação da Federação Russa (art. 5º),
sendo o poder executivo federal, no domínio dos transportes ferroviários, responsável por aprovar regulamentos (exceto as normas estatais) que estabeleçam os requisitos das certificações obrigatórias, as regras de processo e gestão para a realização
de certificação exigida por normas do sistema ferroviário e de certificação desse sistema prevista em leis federais e outras normativas de atos jurídicos da Federação
Russa (art. 6º).
Além de tratar de tarifas, taxas e encargos para o transporte ferroviário e de
aquisição, design, construção, reconstrução e manutenção de ferrovias, em seu capítulo 3, a Lei traz os requisitos básicos para transportadora (art. 13), para as sociedades e empresários individuais, realizando obras acessórias (serviços) para o
transporte ferroviário , sejam nas para vias férreas públicas e nas vias férreas ao lado das ferrovias públicas, para material circulante ferroviário e sobre a organização
do controle de tráfego no transporte ferroviário . Por fim, no capítulo 4, dispõe sobre
a segurança no transporte ferroviário, proteção de bens, instalações ferroviárias, organização das condições específicas.

Agência Federal de Transporte Ferroviário
O Regulamento Governamental nº 397, de 30 de julho de 2004, que aprova o
Estatuto da Agência Federal de Transporte Ferroviário (Agência), prevê que esta é
uma autoridade executiva federal responsável pela execução da política nacional, a
prestação de serviços públicos e gestão de propriedade pública no domínio do
transporte ferroviário. A Agência também é responsável pela segurança e proteção
do transporte ferroviário (ponto 1, da norma).
A Agência é uma agência do Ministério dos Transportes da Federação Russa
e age em conformidade com a Constituição, leis constitucionais federais, leis federais, atos do Presidente, tratados internacionais assinados pela Federação Russa e
atua junto ao Ministério da Federação Russa de Transportes (pontos 2 e 3, da norma). Além disso, ela opera diretamente em coordenação com outras autoridades federais e regionais, agências executivas locais, associações públicas e outras organizações (ponto 4, da norma).
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Dentre as competências da Agência (ponto 5, da norma), cabe destacar que
ela atua pelo Presidente da Rússia, agindo como proprietário de propriedade federal,
aprovando os horários dos comboios de passageiros, as organizações especializadas em segurança dos transportes, categorizando objetos de infraestrutura de transportes e do material circulante, além da manutenção do cadastro de infraestrutura de
transporte e material circulante, etc.
A Agência interage com autoridades governamentais estrangeiras e organizações internacionais na esfera das suas responsabilidades (ponto 5.6) e, oportunamente, lida com pedidos verbais e escritos de pessoas físicas, tomando decisões apropriadas e notificando os candidatos dentro dos prazos estabelecido pelas leis da
Federação Russa (ponto 5.7, da norma).
Ainda, toma medidas para apoiar as pequenas e médias empresas, de forma
a aprovar avaliação da infraestrutura de transporte e vulnerabilidade do material circulante, planos para garantir a segurança e proteção das infraestruturas de transporte ferroviário e do material circulante (ponto 1.13, da norma).
Quanto aos direitos da Agência, destaca-se que esta pode solicitar e receber,
em conformidade com os procedimentos estabelecidos, as informações de que necessita para decidir na esfera das suas responsabilidades, consultar a investigação
de outras organizações, consultar especialistas sobre questões de sua responsabilidade, estabelecer organismos consultivos e de peritos (conselhos, comissões, grupos, colegiados) para lidar com questões relacionadas com o transporte ferroviário
(ponto 6, da norma).
Quanto à sua estrutura organizacional, o Chefe da Agência tem a responsabilidade de alocar responsabilidades entre os seus subordinados, elaborar e apresentar ao Ministro dos Transportes o projeto de estatuto da Agência e diversas propostas e planos, entre outras (ponto 9.1 e 9.2, da norma).
No Brasil, em 05 de junho de 2014, após intensos debates, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a Resolução nº 4.348, que institui o
Regulamento do Operador Ferroviário Independente (OFI) para a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas não associado à exploração da infraestrutura
ferroviária. A necessidade de se conferir uma maior segurança no modelo de concessões ferroviárias, que deverá ser utilizado no âmbito das licitações voltadas à expansão da malha férrea existente, foi o motivo de tal regulamentação. Entretanto, tal
regulamento não abrange o transporte ferroviário de passageiros.
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Já a legislação da Rússia, por sua vez, para a introduzir a concorrência no
sistema de transporte ferroviário e garantir o acesso igualitário de operadores independentes à infraestrutura de rede e a formação de tarifas justas, planejou a separação completa das funções da regulamentação estatal das funções econômicas.

Passagem da situação de monopólio para a situação de concorrência
Consoante ao disposto no Anexo do Decreto nº 384/2001, que trata do
PRETF, o momento crucial na passagem para o novo modelo organizacional do
transporte ferroviário é a completa separação das funções da regulamentação estatal das funções econômicas já na etapa preliminar da reforma. Esta separação é necessária para a introdução da concorrência no sistema de transporte ferroviário e
vem a ser uma das condições de garantia de acesso igualitário de operadores independentes à infraestrutura de rede e formação de tarifas justas.
O Anexo do referido Decreto, dispõe que a fundamentação para a tomada de
decisões sobre a divisão dos tipos de atividade existentes é a sua classificação por:
monopólios naturais, monopólios temporários (concorrentes potenciais) e concorrentes.
Os tipos de atividade de monopólios temporários (ou concorrente potencial) e
concorrentes devem ser abertos à concorrência com o objetivo de incrementar a eficácia e o nível de qualidade dos serviços e a introdução de inovações. Em relação
às empresas que realizam os tipos de atividade concorrente e monopólios temporários (na medida de sua desmonopolização) poderá ser decidida a questão da privatização. A regulamentação estatal será gradativamente substituída por mecanismos
regulamentadores de mercado nos setores de atividade de monopólios temporários
e concorrente.

Política tarifária
Ainda, o referido Anexo do Decreto nº 384/2001, traz que a política tarifária no
setor do transporte de passageiros será realizada considerando a demanda solvente
da população e com gradativa redução do subsídio cruzado por conta do transporte
de cargas. Na segunda etapa, o volume da alocação de suporte ao investimento será estabelecido para cada ano separadamente no transporte de longo percurso e no
transporte de subúrbio, considerando a possibilidade de desregulamentação de tariANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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fas para determinados tipos de transporte de passageiros e o aperfeiçoamento do
mecanismo de financiamento orçamentário do transporte de passageiros que possuem descontos no pagamento de passagens do transporte ferroviário.
Os subsídios necessários para a cobertura dos prejuízos do transporte de
passageiros de longo percurso estão previstos no orçamento federal, e os do transporte de passageiros no subúrbio – nos orçamentos das unidades territoriais da Federação da Rússia. Os subsídios serão oferecidos tanto para as companhias que realizam o transporte de passageiros, quanto para as categorias privilegiadas da população, na forma de apoio direcionado. O subsídio direcionado da população permitirá
por um lado estabelecer tarifas para o transporte de passageiros num nível economicamente fundamentado, e por outro lado – criará motivos para a redução de despesas na alocação de suporte ao investimento em comparação com a opção de suporte ao investimento de empresas.
A eliminação escalonada do subsídio cruzado através do gradativo aumento
da quota do orçamento federal e da correspondente redução da quota de entradas
provenientes do transporte de cargas e endereçadas ao encobrimento dos prejuízos
do transporte de passageiros.
De acordo com a Lei nº 17-FZ/2003, sobre transportes ferroviários na Rússia,
taxas e encargos associados com a implementação das áreas comuns de trabalho
(serviços) relacionados ao monopólio natural, deverão estar em conformidade com a
Lei Federal sobre monopólios naturais e outros atos normativos legais da Federação
Russa.
Essas tarifas, taxas e encargos são estabelecidos com base em custos e níveis de rentabilidade, proporcionando atividades de transporte ferroviário de equilíbrio das organizações e empreendedores individuais no transporte ferroviário (art.
8º).

Proteção da Competição
A Lei nº 135, de 16 de julho de 2006, sobre a Proteção da Competição, determina a base organizativa e legal para a proteção da concorrência, incluindo prevenção e restrição da atividade monopolista e concorrência desleal e procura impedir, restringir, a eliminação da concorrência pelas autoridades executivas federais,
autoridades públicas e outros órgãos ou organizações (art. 1º). O objetivo principal
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da Lei é assegurar uma área comum econômica, livre circulação de mercadorias, defesa da concorrência e a liberdade de atividade econômica na Federação da Rússia
e, além disso, criar condições para o funcionamento eficaz dos mercados de consumo.
Destaque-se que na referida Lei não há menção direta ao transporte ferroviário ou transporte de passageiros. Ao tratar da proibição do abuso de posição dominante por uma entidade econômica (art. 10), a referida Lei prevê que ações (ou omissão) tomadas por entidades econômicas que ocupem uma posição dominante e
que resulte ou possa resultado na restrição ou eliminação da concorrência e/ou a violação dos interesses de outras pessoas são proibidas. No artigo 10 há um rol de
ações proibidas.
No Brasil, temos a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, também chamada de Lei da Defesa da Concorrência ou Antitruste, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.
De acordo com a referida Lei:
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a
livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

A literalidade do dispositivo tornaria infrações todo e qualquer ato de concentração, já que toda concentração é prejudicial à concorrência. Contudo, embora toda
concentração seja prejudicial à concorrência, nem toda concentração é prejudicial à
economia como um todo. Por esse motivo, que a Lei nº 12.529/2011 estabelece em
seus artigos 88 e 90 o mecanismo de autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, que
tem como objetivo orientar, fiscalizar, prevenir e apurar abusos do poder econômico.
É importante chamar a atenção para o fato da atuação preventiva do Cade
nos atos de concentração, na medida em que isso é uma novidade da Lei nº
12.529/2011. Na lei anterior – Lei nº 8.884/1994 – o Cade examinava os atos de
concentração posteriormente à ocorrência deles. Com essa modificação, o Brasil alinhou-se à jurisdição da Rússia, utilizando o sistema de notificação prévia estabeleciANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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do no artigo 88 da Lei nº 12.529/2011).

4.12.3.2.2 Arbitragem de conflitos
De acordo com a Lei nº 18-FZ/2003, as reclamações contra operadoras podem ser interpostas no prazo de seis meses, sendo estas direcionadas ao transportador (art. 123).

4.12.4 Dimensão de gestão e controle
Este tópico cuida da exposição da legislação federal da Rússia pertinente ao
transporte ferroviário de passageiros, sob o enfoque de gestão e controle, atividades
essas, essenciais ao cumprimento das obrigações e à observância dos direitos, bem
como ao alcance do desempenho desejado e da garantia da qualidade dos serviços
e da confiabilidade do sistema ferroviário de transporte de passageiros.
Foram analisados os normativos vigentes que tratam, de alguma forma, de
aspectos referentes à gestão e controle, relacionados ao transporte ferroviário de
passageiros na Rússia.
É importante assinalar que a possível contribuição da legislação russa é de
certa forma prejudicada por duas razões básicas: a complexidade advinda das diferenças estruturais e culturais entre os dois países; e, a situação política com alteração radical da organização russa, verificada nas normas existentes, que objetivam
nortear a entronização do país em um sistema de gestão e controle muito diferenciado e novo em relação anterior, com adoção de operação não estatal e o uso de
tecnologias, planejamento, projetos, sistemas e fornecimentos não exclusivamente
originários da extinta União Soviética.

4.12.4.1 Princípios, diretrizes e planejamento
O Programa de Reforma Estrutural no transporte ferroviário foi aprovado pelo
Decreto nº 384, de 18 de maio de 2001, e objetiva: o incremento da estabilidade do
trabalho do transporte ferroviário, da segurança e da qualidade dos serviços prestados; a formação de um único e eficiente sistema de transportes do país; a redução
das despesas da economia nacional com transporte de cargas por via ferroviária; e,
a satisfação da crescente demanda pelos serviços prestados no transporte ferroviário.
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A reforma do transporte ferroviário russo foi dividida em três etapas. A primeira etapa da reforma do transporte ferroviário inclui:
a) a reestruturação das contas a pagar das empresas do transporte ferroviário
federal;
b) a elaboração de projetos de atos legislativos, e outros atos legais normativos, necessários para a realização do Programa de Reforma Estrutural no
Transporte Ferroviário;
c) o desenvolvimento do setor concorrente no âmbito do transporte ferroviário
de carga, inclusive a criação de empresas operadoras de carga, que possuem seus próprios meios de transporte;
d) a criação de condições de acesso não-discriminatório dos usuários à infraestrutura do transporte ferroviário;
e) a execução de medidas para permitir o acesso mútuo das organizações do
transporte ferroviário federal e das possuidoras de infraestrutura de transporte ferroviário às infraestruturas de cada organização;
f) o inventário dos bens das empresas do transporte ferroviário;
g) a separação, no transporte ferroviário, das funções da regulamentação governamental das funções de gestão econômica e a criação de uma sociedade por ações do tipo aberto;
h) o prosseguimento da privatização e a eliminação da estrutura do transporte
ferroviário federal de empresas individuais não ligadas à organização do
tráfego e ao fornecimento de trabalhos pós-emergência e restauração, e
que se inserem no setor de concorrentes potenciais;
i) a formação dentro da sociedade por ações do tipo aberto de subdivisões estruturais autônomas para a realização de tipos especiais de atividade empresarial no transporte ferroviário (transporte de passageiros de longo percurso e comunicação suburbana, transporte especializado de cargas, serviços de consertos de equipamentos e produção de peças de reposição e
outros tipos de atividades não ligadas ao transporte) e a introdução de
contabilidade separada por esses tipos de atividade;
j) a elaboração do mecanismo de suporte financeiro ao transporte ferroviário
de passageiros;
k) a preparação e apresentação do programa de criação de empregos, para o
período de 2002 a 2005, no que diz respeito ao transporte ferroviário;
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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l) o estabelecimento do mecanismo de controle externo e interno da execução
da reforma estrutural no transporte ferroviário, que prevê a minimização do
risco de perdas de ativos e outros.
A segunda etapa da reforma do transporte ferroviário inclui:
a) a criação de sociedades por ações que integram as subdivisões estruturais
autônomas da sociedade por ações do tipo aberto e que realizam tipos especiais de atividades no transporte ferroviário;
b) a redução escalonada do subsídio cruzado;
c) a criação de condições para o incremento do nível de concorrência no âmbito do transporte de carga e de passageiros;
d) a mudança para a formação livre de preços nos setores concorrentes;
e) a criação de condições para que empresas operadoras de locomotivas adquiram linhas principais;
f) a atração de investimentos para o desenvolvimento do transporte ferroviário;
g) a elaboração de mecanismos legais de gestão das consequências da criação das sociedades por ações afiliadas à sociedade por ações do tipo aberto e o estudo da viabilidade de tal criação.
Na terceira etapa da reforma do transporte ferroviário deve-se prosseguir com
a atração dos investimentos para o desenvolvimento do transporte ferroviário através
da venda de pacotes de ações das sociedades por ações afiliadas à sociedade por
ações do tipo aberto e de outras sociedades por ações criadas no transporte ferroviário e cujas ações são de propriedade estatal.
O momento crucial na passagem para o novo modelo organizacional do
transporte ferroviário e a completa separação das funções da regulamentação estatal das econômicas está previsto na etapa preliminar da reforma. Essa separação é
necessária para a introdução da concorrência no sistema de transporte ferroviário e
vem a ser uma das condições de garantia de acesso igualitário de operadores independentes à infraestrutura de rede e de formação de tarifas justas.
O artigo 1º da Lei da Federação Russa nº 18-FZ, de 10 de janeiro de 2003,
regula as relações entre as transportadoras, passageiros, expedidores (carregadores), receptores, proprietários de infraestrutura ferroviária de transporte privado, e de
outras pessoas físicas e jurídicas, para a utilização dos serviços de transporte ferro-
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viário estatais e privados, além de estabelecer os seus direitos, deveres e responsabilidades.
A Lei define as condições básicas de organização e execução do transporte
de passageiros, bagagem, carga, e de outros serviços relacionados ao transporte
público.
Os contratos entre transportadores e proprietários de linhas ferroviárias definem as características do transporte de passageiros, bagagem e carga das linhas
ferroviárias com bitola estreita de larguras diferentes (Lei nº 18-FZ, artigo 6º).
O artigo 52 da Lei, estabelece que os proprietários de infraestrutura devem
desenvolver a programação de trens de passageiros, em um prazo máximo de sete
meses antes da entrada em vigor do calendário. Na programação, trens de passageiros têm prioridade sobre trens de carga.

4.12.4.2 Credenciamento e certificação
A Lei nº 17-FL, em seu artigo 6º, trata da certificação obrigatória, ou declaração de conformidade dos componentes quanto aos requisitos de segurança e de
operação do transporte ferroviário. Os requisitos são estabelecidos pelo órgão executivo federal em matéria de transporte ferroviário, que deverá exercer, também, a
fiscalização sobre a sua observância.

4.12.4.2.1 Material rodante
Registro de configurações do veículo
Um dos requisitos básicos para o material rodante ferroviário, previstos no artigo 17 da Lei nº 17-FL, é o cumprimento das normas, regras e regulamentos pertinentes, comprovados por meio de certificado ou declaração de conformidade.

4.12.4.2.2 Identificação do passageiro
Segundo a Lei nº 18-FZ, artigo 82, os passageiros são obrigados estar em
posse do documento de viagem (bilhete). No caso de perda ou danificação do bilhete, a transportadora de passageiros o substituirá se for possível a identificação do
passageiro.
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4.12.4.3 Transparência e publicidade
A transparência das atividades das empresas de transporte ferroviário, obtida
em função de sua separação, introduzida pelo Programa de Reformas, trará a seguinte série de vantagens:
a) tornará transparente o mecanismo de subsídio cruzado, criando uma fundamentação para a tomada de decisões em relação aos tipos de atividades deficitárias;
b) revelará os setores de redução de despesas de exploração;
c) formará a base para uma eficiente regulamentação estatal, inclusive de tarifas.
Pelo artigo 85 da Lei nº 18-FZ, a operadora deve prestar informações gratuitas, oportunas e confiáveis, a respeito dos serviços de transportes de passageiros,
sobre: o tempo de partida e de chegada dos trens; transporte de bagagem; horários
de funcionamento das bilheterias; localizações das estações ferroviárias; e, outros.

4.12.5 Dimensão econômico-financeira
Na presente análise, alguns assuntos deixaram de ser considerados por falta
de regulamentação específica nos normativos pesquisados para compô-la.

4.12.5.1 Custos e investimentos
4.12.5.1.1 Custos
Por falta de regulamentação nos normativos estudados, a presente análise
não pode contemplar os custos do direito de passagem e compartilhamento, os custos operacionais e de manutenção e os custos socioambientais.

Seguros
Nos transporte de longo percurso, os transportadores são obrigados à contratação de seguro para acidentes envolvendo tanto passageiros quanto trabalhadores,
nos termos do artigo 31 da Lei sobre o Transporte Ferroviário na Federação Russa
nº 17-FZ/2003, como segue:
a) os passageiros dos trens de longa distância estão sujeitos ao seguro obrigatório;
b) os trabalhadores do transporte ferroviário, no desempenho de suas fun1720
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ções, terão obrigatoriamente seguro social contra acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais;
c) trabalhadores do transporte ferroviário e dirigentes de transporte público
ferroviário, em trabalho embarcado, em viagens de negócios para determinadas áreas em estado de emergência, ou que exerçam funções de controle e inspeção nos comboios;
d) trabalhadores que participam de testes em veículos ferroviários e outros
meios técnicos; e
e) pessoal do departamento de segurança para o período de exercício das
suas funções.
A obrigatoriedade do seguro é ratificada pelo artigo 113 da Lei da Federação
Russa nº 18-FZ/2003, segundo a qual o transportador é responsável pelo dano causado à vida ou à saúde do passageiro, sendo-lhe exigido o porte do seguro de vida e
danos pessoais para o período de viagem nas estradas de ferro, de acordo com a
legislação da Federação Russa.
A obrigatoriedade desse tipo de seguro é importante para resguardar o direito
dos passageiros.

Responsáveis pelos custos
A segunda etapa do programa de reforma estrutural no transporte ferroviário
russo, aprovado pelo Decreto nº 384, de 18 de maio de 2001, prevê a criação de
empresas privadas e dessa forma desloca do Estado para a iniciativa privada a responsabilidade pelos custos da operação. Entretanto, na prática, conforme consta
nas notas explicativas das demonstrações financeiras anuais (DFA), o Estado ainda
mantém uma política de subsídio e, portanto, em parte, é responsável pelos custos.

4.12.5.1.2 Investimentos
Os ativos de infraestrutura que estavam em poder do Governo foram repassados para a Companhia Federal de Transporte de Passageiros, conforme Anexo I
do Decreto nº 384/2001, relativo ao Programa da Reforma Estrutural no Transporte
Ferroviário.
Os novos investimentos poderão ser financiados tanto pelo Governo Federal
ou Governos locais, de acordo com o artigo 10(2) da Lei nº 17-FZ/2003.
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2 Concepção, construção, reconstrução, incluindo a eletrificação e manutenção do transporte ferroviário de importância regional e local, incluindo estações de trem, passarelas de pedestres, plataformas de passageiros, aquisição de material rodante para o transporte de mercadorias, compra de
trens para o transporte de passageiros, [...].
Concepção, construção, reconstrução, aquisição e manutenção das instalações ferroviárias podem ser financiados a partir do orçamento federal nos
casos previstos pelos programas federais pertinentes. (tradução nossa).

A legislação analisada não fornece elementos que possibilitem entender a dinâmica da realização, nem como eles são avaliados pelo órgão regulador.

4.12.5.1.3 Receitas e remuneração do capital
Por falta de referências nos normativos pesquisados, restou prejudicada a
análise referente às receitas alternativas, receitas acessórias, incentivos fiscais, taxa
de embarque e outras receitas provenientes de estações ferroviárias, assim como à
destinação dos recursos arrecadados de penalidades pecuniárias.

4.12.5.1.4 Receitas operacionais
As receitas operacionais são as obtidas com a venda de bilhetes de passagem. Os subsídios recebidos do governo não são considerados como receita operacional. Esse procedimento propicia uma transparência na posição real das receitas
operacionais obtidas na atividade de transporte.

4.12.5.1.5 Subsídios
O governo russo mantém uma política de subsídio ao transporte de passageiro voltada a manter a viabilidade das empresas transportadoras. Esse subsídio é
conforme disposto no artigo 8(3) da Lei nº 17-FZ/2003:

3 Perdas na renda do proprietário da infraestrutura, resultantes da criação
de benefícios e vantagens em tarifas, encargos e taxas para o transporte
ferroviário público com base em leis federais e demais atos normativos legais da Federação Russa, serão reembolsadas na totalidade dos orçamentos dos respectivos níveis do sistema de orçamento da Federação Russa.
[...] (tradução nossa).

A manutenção de uma política de subsídios leva em conta o caráter estratégico do transporte de passageiros sobre trilhos.
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4.12.5.1.6 Remuneração dos fatores de produção
A remuneração dos fatores de produção dar-se-á pelas tarifas recebidas dos
passageiros.
De acordo com o artigo 8 da Lei nº 17-FZ/2003, as tarifas, taxas e encargos
são estabelecidos com base em custos e níveis de rentabilidade, proporcionando
equilíbrio às atividades de transporte ferroviário das organizações e empreendedores individuais.

4.12.5.2 Equilíbrio econômico-financeiro do contrato
4.12.5.2.1 Cálculo tarifário e precificação
Conforme descrito nas notas explicativas das demonstrações financeiras anuais (DFA), no capitulo de descrição do negócio e ambiente operacional, no item de
política de preços (DFA, p. 11 e 12). A agência reguladora do transporte de passageiro fixa o preço para as passagens de terceira e quarta classes para o transporte
de longo percurso. Para as classes luxo, primeira e segunda classes os valores são
determinados pela livre concorrência do mercado.
A fixação do preço para as tarifas praticadas pelo governo segue o disposto
no artigo 8 da Lei nº 17-FZ/2003, segundo o qual as tarifas, taxas e encargos são
estabelecidos com base em custos e níveis de rentabilidade, proporcionando equilíbrio às atividades de transporte ferroviário das organizações e empreendedores individuais, conforme anteriormente mencionado.

4.12.5.2.2 Revisão e reajuste dos preços e tarifas
Considerando que as tarifas, taxas e encargos são estabelecidos com base
em custos e níveis de rentabilidade, as revisões e reajustes estariam sujeitos à variação dos custos. Não foram encontrados nas legislações analisadas parâmetros que
definam como esses reajustes ocorreriam.
As revisões ou reajustes de preços precisam ser comunicadas ao público
com, no mínimo, cinco dia de antecedência, conforme disposto no artigo 8(5) da Lei
nº 17-FZ/2003.

4.12.5.2.3 Gratuidade e descontos
As gratuidades e descontos verificados na legislação analisada foram as se-
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guintes:
a) gratuidade para os trabalhadores do transporte ferroviário de domínio público sob os termos e condições estipulados nos acordos setoriais e nos
acordos coletivos de trabalho, conforme previsto no artigo 25(5) da Lei nº
17-FZ/2003;
b) gratuidade para menores de cinco anos de idade, desde que não ocupem
assentos; e
c) tarifa reduzida para crianças entre cinco e dez anos, conforme disposto no
artigo 83 da Lei nº 18-FZ/2003.

4.12.6 Dimensão operacional e tecnológica
Este tópico cuida da exposição da legislação federal russa atinente ao transporte ferroviário de passageiros, sob o enfoque tecnológico operacional.
É importante assinalar que a possível contribuição da legislação russa será
reduzida por duas razões básicas. Em primeiro lugar, a translação do idioma, associado à complexidade advinda das diferenças estruturais e culturais entre os dois países, exigiriam um tempo para análise bem mais alongado e abrangente, o que, acredita-se, não ser exatamente a proposta para avaliação de boas práticas, em especial, tendo em conta a relação custo/benefício. Depois, a situação política, com alteração radical da organização russa, leva a que sejam verificadas normas existentes que objetivam nortear a entronização do país em um sistema de operação não
estatal e o uso de tecnologias, projetos, peças, fabricações e fornecimentos não exclusivamente originários da ex União Soviética.

4.12.6.1 Instalações fixas
A Carta das Ferrovias da Federação da Russa (CFFR), nº 18 – FZ, art.2, apresenta as seguintes definições:
a) infraestrutura em transporte ferroviário: complexo tecnológico, que inclui as
ferrovias e outros edifícios, estações ferroviárias, sistema de alimentação,
redes de comunicação, sistemas de alarme, centralização e de bloqueio,
sistemas de informação e de gestão do tráfego;
b) proprietário da infraestrutura: pessoa jurídica, que possui a infraestrutura
ou outro direito, e presta serviços para a sua utilização;
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c) linha férrea: territórios das estações ferroviárias abertas para realizar a
chegada e partida dos trens, recepção e entrega de carga, bagagem, serviço de passageiros e execução das operações de triagem e de manobra,
assim como os trilhos do trem que ligam essas estações;
d) ferrovias privadas: linhas férreas secundárias adjacentes diretamente ou
através de outras linhas férreas secundárias para os trilhos da ferrovia para servir os usuários de serviços ferroviários específicos em um contrato
ou executar o trabalho para as suas próprias necessidades;
e) passageiro: uma pessoa que faz uma viagem no trem com documentos de
viagem válidos (bilhete) e está presente no território da estação ferroviária,
a estação de trem ou plataforma.

4.12.6.1.1 Compartilhamento de via
Em conformidade com o acordo sobre a prestação de serviços para o uso de
infraestrutura, o proprietário da infraestrutura compromete-se a prestar tais serviços
para a transportadora de passageiros e cargas, sendo a transportadora obrigada a
pagar por esses serviços (Carta, art. 50).
Com base no contrato de serviço para a utilização da infraestrutura são fornecidos os seguintes serviços:
a) a concessão do direito de uso da infraestrutura de ferrovias à transportadora de passageiros e cargas;
b) acesso do material rodante de propriedade do transportador ou contratados por elas para o transporte até a linha férrea que fazem parte da infraestrutura;
c) controle de trens, incluindo a coordenação da capacidade técnica e tecnológica para implementar o tráfego com os proprietários de outras infraestruturas, inclusive estrangeiras.

4.12.6.1.2 Estações
Tecnologia e características físicas
Segundo a Carta, art. 80, os proprietários das operadoras (transportadoras) e
de infraestrutura devem garantir a segurança dos passageiros, da tripulação e da
bagagem transportada. Também devem proporcionar serviços de qualidade em es-
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tações ferroviárias, plataformas de passageiros, bem como respeitar o horário no tráfego de passageiros de acordo com o cronograma previsto.
As estações ferroviárias e outras instalações concebidas para serviço de passageiros devem ser mantidas em bom estado e atender aos requisitos de construção, normas sanitárias e outros documentos normativos (Carta, art. 80).
Nas estações de trem devem ser construídas plataformas de passageiros,
tendas equipadas e pavilhões, bem como plataformas de pedestres, túneis e pontes,
de acordo com as normas do projeto tecnológico e conteúdos relacionados com a
manutenção das instalações de passageiros e linha férrea aprovados pela autoridade executiva federal na área de transporte ferroviário.
A estação de trem deve estar em conformidade com o projeto e conteúdo associado com o serviço de instalações de passageiros aprovadas pela autoridade executiva federal na área de transporte ferroviário.
Fazem parte das estações: bilheterias, salas para recebimento e entrega da
bagagem, salas de espera, salões de passageiros, restaurantes e cafés, instalações
para serviço cultural, doméstico e sanitário de passageiros. Os passageiros têm direito a livre utilização nas salas de espera e banheiros.

4.12.6.2 Serviços de apoio à operação
4.12.6.2.1 Circulação de trens
Datas inseridas na programação de trens de passageiros são definidas pelo
poder executivo federal em matéria de transporte ferroviário. Os proprietários de infraestrutura desenvolvem a programação de trens de passageiros com base no prazo máximo de sete meses antes da entrada em vigor do calendário e solicita a inclusão do transporte de trens de passageiros nesse horário. O desenvolvimento do cronograma deve ser concluído no prazo máximo de quatro meses antes de colocá-los
em ação. Na programação, os trens de passageiros têm prioridade sobre trens de
carga (Carta, artigo 52).

4.12.6.2.2 Bilhetagem
Conforme artigo 84 da Carta, caso não haja disponibilidade de lugar no carro,
conforme o bilhete adquirido, o transportador deve disponibilizar um lugar em outro
carro sem cobrança, podendo ser em carro de categoria superior. Se for oferecido
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um lugar de valor menor ao originalmente reservado, o passageiro recebe a diferença do valor.

4.12.7 Dimensão ambiental
A Federação Russa passou, da virada do século XXI em diante, por um extensivo projeto de reforma estrutural envolvendo o transporte ferroviário de cargas e
de passageiros. Além disso, pelo fato de não ser estado-membro da EU, a Rússia
não segue as normas desse bloco econômico, político e social (EUROPEIA, 2016),
por isso, a importância da análise a parte.
A Constituição Russa de 1993 declara a Rússia uma república democrática
federativa, em que o Parlamento tem poderes concorrentes com o Presidente no poder executivo, definindo uma forma mista de governo. Um dos princípios fundamentais da governança constitucional é a separação dos poderes, de modo que o poder
Estatal é estruturado nos ramos legislativo, executivo e judiciário. O conteúdo das
leis deve ser publicado antes de que elas sejam validadas e devem estar de acordo
com as leis e princípios internacionais.
Antes de iniciar a análise dos grupos de interesse, vale a referência a alguns
aspectos gerais da legislação ambiental russa aplicável ao transporte ferroviário de
passageiros.
O Decreto nº 811/2004, em seu parágrafo II estabelece que a seleção do modelo ideal de organização do transporte ferroviário na Rússia foi realizada considerando a situação do transporte ferroviário no país e, também, a experiência de reforma em estradas de ferro nos outros países. Segundo o referido Decreto, para a
realização bem sucedida do novo modelo organizacional do transporte ferroviário da
Rússia, procedeu-se uma reforma estrutural realizada em etapas, bem como preveniu-se riscos de ações irreversíveis, como danos ambientais e os chamados “elefantes brancos”. Entre outros objetivos da reforma, a sustentabilidade é um dos fundamentos do Programa.
A competência para operar, gerenciar e normatizar as ferrovias russas, até
2003, era do Ministério dos Meios de Comunicação da Federação Russa. Entretanto,
como parte do programa de Reforma do transporte ferroviário e com o objetivo de
fomentar os programas para expansão da oferta, esse Ministério foi substituído pela
empresa estatal Russian Railways. Com 100% do controle acionário nas mãos do
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governo, essa empresa e suas subsidiárias são as únicas concessionárias autorizadas a operar nas estradas de ferro russas. Existem empresas que prestam serviços
municipais, como a AeroExpress em Moscou, mas que também se encontram sob
controle da Russian Railways.
Paralelamente, foi criada, pelo Acórdão n° 397, de 2004, a Agência Federal
de Transporte Ferroviário (Roszheldor), vinculada ao Ministério dos Transportes da
Federação Russa, cujo objetivo principal foi a implementação de uma política nacional no âmbito do transporte ferroviário. Isso foi necessário porque a função da Russian Railways é o desenvolvimento da auto eficácia e do lucro; já a função da Agência Federal de Transporte Ferroviário como reguladora dos transportes ferroviários é
elencar a imposição e execução da Lei aplicável ao setor.
Ainda há outra agência relevante para a dimensão ambiental que, de maneira
similar ao IBAMA no Brasil, é a autoridade máxima em fiscalização ambiental do Governo Russo. Trata-se do Serviço Federal de Supervisão dos Recursos Ambientais,
Industriais e Nucleares (Rostekhnadzor), responsável pela vigilância e supervisão da
proteção ambiental, mas principalmente pela emissão de licenças ambientais. O país
desenvolveu-se industrialmente por muito tempo sem observar a necessidade da
preservação ambiental e, somente a partir da adoção da Constituição de 1993, a
matéria de meio ambiente torna-se um ramo independente do direito. Nesse momento, passa a ser levada em consideração nas instituições de ensino. Além disso, o artigo 3º da Lei da Federação Russa sobre a proteção do Meio Ambiente traz alguns
princípios que norteiam a proteção do meio ambiente, como: o direito de um indivíduo a um meio ambiente saudável; a harmonização dos interesses ecológicos, econômicos e sociais do indivíduo, da sociedade e do Estado para assegurar tal sanidade do ambiente e um desenvolvimento durável; a proteção, a renovação e o uso
racional dos recursos naturais, condições indispensáveis à salubridade do meio ambiente e da segurança ecológica; o dever dos órgãos de poder do Estado da Federação Russa e de seus sujeitos de garantirem a salubridade do meio ambiente e a
segurança ecológica dos territórios pelos quais sejam responsáveis; e imputação de
responsabilidade do país em caso de desrespeito à legislação em matéria de meio
ambiente. É, também, a primeira Lei a inserir a seguridade ecológica em patamar de
observância obrigatória, uma vez que o termo é conceituado como uma das condições essenciais para o desenvolvimento sustentável do país.
De plano, pode-se dizer que as mudanças e avanços apontados no setor fer1728
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roviário, embora positivos, são considerados exíguos se comparados com as proporções que a preocupação em proteger o meio ambiente tem atualmente.
4.12.7.1 Licenciamento ambiental

Regime jurídico do licenciamento
Em termos de licenciamento ambiental, não foram encontradas nas leis russas as mesmas que compõem o modelo trifásico brasileiro, qual sejam, Licenças
Prévia, de Instalação e de Operação. Ainda, constatou-se que não há legislação relativamente a estudos ambientais, como a Avaliação de Impactos Ambientais e a
Avaliação Ambiental Estratégica, nem mesmo que trate de áreas protegidas e mecanismos de compensação ambiental. Porém, a Rússia possui licenças expedidas
pelo Serviço Federal de Supervisão dos Recursos Ambientais, Industriais e Nucleares, importantes para o tema do estudo por envolverem aspectos ligados ao transporte ferroviário de passageiros, com enfoque no impacto ambiental. Assim, entre
elas, as aplicáveis ao setor são:
a) Licença Rostekhnadzor relativa à operação de instalações com produtos
químicos perigosos: envolve a produção, utilização, tratamento, armazenagem e o transporte desses produtos;
b) Licença Rostekhnadzor relativa a operação de instalações com perigo de
fogo e explosões; e
c) Licença Rostekhnadzor para a utilização de material explosivo.
Embora existam essas licenças, não há procedimento específico para sua obtenção, nem uma lei que as normatize, o que significa que são expedidas pelo poder
público por meio de procedimento discricionário.
O Código de Terras da Federação Russa, em seu artigo 90, parágrafo 7°, dispõe que são reservadas terras para a implantação e ampliação da infraestrutura de
transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário, aéreo e outros modos de transporte. O
procedimento para reservar terrenos para esses fins são estabelecidos pelas leis federais.
Na legislação comum, o único diploma que aborda o licenciamento ambiental
atrelado a atividades de transporte é a Lei da Federação Russa sobre Proteção do
Ar, editada em 1999, que regulamenta a emissão de poluentes na atmosfera
o
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por veículos149. Em seu artigo 14 informa que o procedimento para licenciar a referida emissão de substâncias poluentes na atmosfera pela operação de veículos e por
outros equipamentos móveis será responsabilidade do poder executivo federal, ou
de órgão especificamente autorizado em matéria de proteção do ar.

4.12.7.2 Emissões atmosféricas
As emissões atmosféricas nas atividades de transporte ferroviário são regulamentadas pela Lei da Federação Russa sobre Proteção do Ar, de 1999. Tal Lei,
em seu artigo 12, dispõe que os padrões de emissão são estipulados por meio da
“emissão de máximas admissíveis”, sendo os conjuntos de padrões técnicos de emissão definidos pelo poder executivo federal ou por poder especialmente autorizado pelo governo da Federação Russa.
Para a operação de atividades como o transporte ferroviário de passageiros é
necessária a obtenção do certificado de conformidade do teor de substâncias poluentes com as normas técnicas estabelecidas pelo poder público, conforme a redação
do artigo 15 da Lei supramencionada. O aludido certificado deve ser emitido de acordo com o procedimento150 estabelecido pelo governo da Federação Russa.
Ainda, em seu artigo 17, a Lei regula a emissão de substâncias poluentes no
ar a partir da produção e operação de veículos e outros equipamentos móveis. Dispõe que toda a fabricação e operação de veículos e equipamentos móveis que superar os limites estabelecidos pelas normas técnicas de emissões é proibida por Lei.
Não há, entretanto, especificação sobre essas normas além do padrão de emissão
de máximas admissíveis. Nas atividades de transporte ferroviário que produzem efeitos nocivos sobre a atmosfera, há a necessidade de inspeção regular para a garantia de enquadramento nesse padrão.

4.12.7.3 Questões sanitárias
Encontra-se dentro das Regras para Passageiros e Transportes de Carga
(RPT) da Russian Railways uma breve normatização sobre a permissão e proibição
dos usuários fumarem dentro dos trens de longa distância. A concessionária só permite que essa ação seja realizada na área entre os carros.
149

Entende-se que o termo "veículo" abarca todos os meios de locomoção (trens, carros, etc.), uma
vez que não é definido em nenhum diploma legal.
150
A Lei não aborda o procedimento em si, limitando-se a informar que ele deve ser estabelecido pelo
governo federal.
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No mesmo documento, artigos 64 e 65, é regulamentado o transporte de
cães de estimação pelos usuários. Fixam os dispositivos que é permitido o transporte nos carros de passageiros desde que os animais se encontrem em gaiolas com
grades. Ademais, a competência para decidir o cessar temporário do transporte de
cargas e passageiros em casos de epidemias é da Agência Federal de Transporte
Ferroviário, conforme o que delimita o Acórdão n° 397/2004.
Quanto ao esgoto sanitário, sabe-se que a preocupação é com a operação e
fiscalização acerca da estrutura móvel dos carros que comportam banheiros. Contudo, não há nenhuma regulação sobre o tema.
Além disso, os temas de desinfecção e controle de vetores não são regulados
pelos normativos russos.

4.12.7.4 Acidentes ambientais
No que tange a acidentes ambientais, não há norma que trate especificamente de possíveis eventos envolvendo o transporte ferroviário de passageiros. Ainda
sim, sabe-se que ocorrido um acidente que agride o meio ambiente, é gerado um
dano, por isso, a condição essencial da responsabilidade ambiental consiste na indenização sobre o dano causado ao meio ambiente. Entretanto, no Código Civil da
Federação Russa, o próprio termo “dano ecológico/ambiental” inexiste. Cumpre, então, apontar seu artigo 1064(1), que traz a definição genérica de dano como um
“prejuízo causado a uma pessoa física ou a seus bens, ou aos bens morais de uma
pessoa”. De acordo com os dispositivos do capítulo 59 do Código Civil, o dano deve
ser reparado se tiver por consequência a violação dos direitos ou bens extra patrimoniais individuais da pessoa (saúde, vida, reputação), assim como os direitos patrimoniais morais e físicos das pessoas.
Além disso, o termo dano ecológico também aparece no artigo 1 da Lei da
Federação Russa Sobre a Proteção do Meio Ambiente. Conforme o dispositivo, consiste em mudança negativa do meio ambiente resultante da poluição, degradação
dos sistemas ecológicos naturais e esgotamento dos recursos naturais, bem como
deterioração devido ao desrespeito ao direito ao meio ambiente. O dano ecológico é
um atentado à própria natureza ou aos interesses ecológicos da sociedade de um
lugar de habitação ou de uma produção sadia. Em consequência, a reparação pecuniária é apenas uma indenização destinada a cobrir o custo de se restabelecer o
meio ambiente. De todo modo, a discussão sobre acidentes ambientais na Rússia
ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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resta prejudicada, tendo em vista que as noções de dano ecológico e indenização
não são bem definidas na doutrina russa.

4.12.7.5 Produtos perigosos
Dentro das normas dispostas pelas Regras para Passageiros e Transporte de
Cargas da Russian Railways, existe uma seção destinada a Restrições de Bagagem
(seção 59). Entretanto, ela se restringe às medidas e ao peso máximo que cada
passageiro pode carregar. Sobre bagagens e encomendas que contenham produtos
perigosos, não foi encontrada regulação.

4.12.7.6 Educação ambiental
Parte importante para que o programa de reformas do transporte ferroviário
russo seja efetivo, é uma política de Estado que garanta a educação, principalmente
em nível de graduação e pós-graduação, que forme profissionais qualificados aptos
a atuarem junto ao transporte ferroviário de cargas e de passageiros. Existem complexos universitários vinculados à Agência de Transporte Ferroviário Federal que garantem uma formação técnica e visam a preencher a demanda por recursos humanos no setor. São as chamadas Universidades Ferroviárias. Entretanto, observam-se
críticas a esse sistema de ensino voltado aos transportes ferroviários, que incluem o
fato de ele não acompanhar as especificidades do processo de transporte atual, entre elas a importância das atividades de apoio jurídico e ambiental.

4.12.8 Dimensão de segurança
O transporte ferroviário de passageiros na Federação Russa passou, recentemente, por um processo de reforma visando a promover uma maior utilização desse modal. Isso provavelmente pode explicar o pequeno número de legislações vigentes sobre o transporte ferroviário no País, do qual para a dimensão de segurança, se destaca a Lei sobre o transporte ferroviário na Federação Russa nº 17-FZ, de
10 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o transporte ferroviário na Federação Russa.
Essa Lei federal estabelece as condições legais, organizacionais e econômicos de funcionamento do transporte público ferroviário, as noções básicas de interação de organizações e empresários de transporte ferroviário e realização de obras
(serviços) com autoridades públicas e organizações de outros modos de transporte,
1732
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bem como a base para a regulação estatal no domínio do transporte ferroviário nãopúblico.
No seu capítulo 4, esse normativo trata exclusivamente sobre a segurança no
transporte ferroviário, proteção de bens e instalações ferroviárias, e organização das
condições específicas.
Dessa forma, com o intuito de identificar boas práticas da Federação Russa
quanto ao transporte ferroviário que pudessem servir de subsídio para elaboração
do Marco Regulatório do transporte ferroviário de passageiros no Brasil, essa Lei foi
avaliada conforme a estruturação já utilizada nos relatórios anteriores e que consistem nos seguintes itens:
a) promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária;
b) certificação e autorização de segurança;
c) autoridade responsável pela segurança;
d) segurança no trabalho;
e) acidentes e incidentes;
f) danos intencionais;
g) segurança na interoperabilidade;
h) controle, comando e sinalização;
i) outros.

4.12.8.1 Promoção, gestão e reforço da segurança ferroviária
A Lei sobre o transporte ferroviário na Federação Russa não faz menção a
objetivos ou metas de segurança, mas cita como um dos princípios das suas ferrovias a segurança dos serviços (art. 1, 3). Nesse caso, segurança significa o estado em
que não há nenhum risco aceitável de acidentes e suas consequências, que levam a
danos à vida ou à saúde de pessoas, danos ao meio ambiente, bens, pessoas singulares ou coletivas (art. 2, 1).
Além disso, os artigos 15 e 16 reafirmam essa concepção ao citar que: as ferrovias públicas e suas instalações e equipamentos devem ser mantidos em conformidade com as normas de segurança, bem como possuir certificados adequados de
conformidade (art. 15); e, as ferrovias privadas e suas instalações e equipamentos
devem proporcionar a sua segurança (art. 16).
Para atingir esse estado, medidas econômicas, organizacionais, legais, técnicos e outras devem ser tomadas pelas autoridades públicas, governos locais, orgaANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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nizações de transporte ferroviário, e outras pessoas jurídicas e civis envolvidas no
setor. Isso pode ser verificado no artigo 22, no qual é citado que o controle do Estado (fiscalização) quanto à segurança ambiental, segurança contra incêndios, bem
como o bem-estar sanitário e epidemiológico da população é de responsabilidade do
poder executivo federal no domínio do transporte ferroviário (art. 22).
Maiores informações sobre como é feito esse controle não são dadas pela legislação analisada. No entanto, sabe-se que a regulamentação estatal é um dos
meios que podem ser utilizados a fim de garantir uma operação segura do transporte
ferroviário público (art. 4, 1), assim como (art. 20, 1):
a provisão de normas técnicas e legais em matéria de segurança de tráfego
e operação de transporte ferroviário e outro processo de transporte relacionado ao transporte ferroviário, incluindo o estabelecimento da classificação,
ordenação de uma investigação oficial e registro de acidentes e outros relacionados à violação das regras de segurança e operação de transporte ferroviário;
a formulação de políticas públicas na área de segurança de tráfego e operação do transporte ferroviário e da operação de outro processo de transporte relacionado ao transporte ferroviário;
o controle do Estado (fiscalização) sobre a observância das normas em matéria de segurança e operação de transporte ferroviário, segurança ambiental, prevenção e eliminação de situações de emergência de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, fabricação, aceitação e operação de
transporte e outros equipamentos relacionados com o processo de transporte, regulamentação adequada de segurança industrial, licenças especiais,
funções de fiscalização e controle no domínio da segurança industrial.
o controle do Estado (fiscalização) sobre o transporte ferroviário, os serviços
especiais do poder executivo federal em matéria de transporte ferroviário, a
estrutura e as funções de serviço especificado, os direitos e poderes de
seus auditores determinados pelo governo da Federação Russa, e requisitos para auditores estaduais referindo serviços dentro de sua competência
para pessoas físicas e jurídicas.

Os proprietários de infraestrutura e operadores também têm responsabilidades nesse quesito, devendo garantir a viagem segura para a vida e saúde dos passageiros, o transporte seguro de cargas e bagagens, a segurança no trânsito e na
operação do transporte, e a segurança ambiental (art. 20, 2).
Por fim, cabe ressaltar que nessa Lei não há menção quanto aos indicadores,
relatórios e sistemas de gestão de segurança.

4.12.8.2 Certificação e autorização de segurança
De acordo com a Lei sobre o transporte ferroviário na Federação Russa, para
serem credenciados os proprietários de infraestrutura e operadoras de transporte
públicas, pessoas jurídicas ou civis que prestem serviços acessórios, ferrovias priva1734
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das, e materiais rodantes devem preencher alguns requisitos segundo, respectivamente, os artigos 11, 12, 13, 16 e 17.
Um dos requisitos comuns a todos estes é que os mesmos devem cumprir as
condições de segurança e de operação do transporte ferroviário no que tange à segurança da vida e da saúde, à segurança contra incêndios, à preservação do transporte de cargas, à proteção do trabalho, à segurança ambiental, às regras sanitárias
e epidemiológicas, etc. para obterem uma certificação ou declaração de conformidade (art. 6, 1 e arts. 11, 12, 13, 16 e 17). Além disso, também devem possuir trabalhadores qualificados (art. 11, 12, 13 e 16).
Uma preocupação com a formação contínua dos trabalhadores é demonstrada no artigo 25, parágrafo 4 dessa Lei. Segundo esse artigo, procedimentos para o
ensino técnico e treinamento dos trabalhadores são estabelecidos pelo poder executivo federal no domínio dos transportes ferroviários e os mesmos são realizados à
custa dos empregadores.
Os funcionários a firmarem contratos de trabalho com as empresas ferroviárias devem ser avaliados quanto ao conhecimento das regras de funcionamento das
ferrovias, instruções para movimentação de trens e realização de manobras, sinalização no transporte ferroviário, e outros atos jurídicos relevantes em matéria de
transporte ferroviário. Destaca-se que os funcionários que não obtiveram certificação
não estão autorizados a realizar determinados trabalhos nesse parágrafo (art. 25, 4).
Pessoas recrutadas para trabalhar ou empregados que exercem funções relacionadas à movimentação de trens e realização de manobras ou exercem funções
que os expõe a ambientes nocivos ou perigos, devem passar por exames médicos
antes da contratação e periodicamente depois de contratados, assim como por testes de uso de álcool, entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas (art. 25, 3).
O procedimento para a seleção de profissionais, incluindo a definição das
qualidades psicofisiológicas e competência profissional, será estabelecido pelo poder executivo federal no domínio do transporte ferroviário.
Maiores detalhes sobre a certificação das empresas, capacitação dos funcionários e manutenção dos veículos ferroviários não são dados pela legislação da Federação Russa.

4.12.8.3 Autoridade responsável pela segurança
Na Rússia, não há uma autoridade responsável exclusiva para segurança ferANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans
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roviária. Quem desempenha funções nesse âmbito é a Agência Federal do Transporte Ferroviário (Roszheldor), vinculada ao Ministério dos Transportes.

4.12.8.4 Segurança de trabalho
O capítulo 5 da Lei sobre o transporte ferroviário na Federação Russa trata
sobre relações trabalhistas e disciplina.
Segundo essa Lei, normas sobre as condições seguras de trabalho, saúde e
segurança dos empregados ferroviários, sobre fiscalização do cumprimento das leis
trabalhistas, e outras relevantes são fornecidas de acordo com a legislação da Federação Russa (art. 25, 1).
As características dos turnos de trabalho e tempo de descanso, assim como
condições de trabalho para funcionários que exercem funções relacionadas à circulação de trens, serão estabelecidas pelo poder executivo federal em matéria de
transporte ferroviário, tendo em conta os pontos de vista do sindicato (art. 25, 2).
Informações quanto à prevenção da fadiga dos funcionários, uso de equipamentos de proteção individual, assistência aos empregados e sua família em caso
de acidentes, entre outras não são dadas pela legislação analisada. Somente é citado que os funcionários do transporte ferroviário deverão possuir seguro social obrigatório contra acidentes de trabalho e doenças profissionais (art. 31, 2 e 3).

4.12.8.5 Acidentes e incidentes
Inicialmente, cabe apresentar o conceito básico de acidentes segundo a Lei
sobre o transporte ferroviário na Federação Russa (art. 2, 1):
acidente - um evento que surgiu durante o movimento do material rodante
ferroviário, cuja participação acarretou danos à vida ou à saúde das pessoas, danos ao meio ambiente, bens, pessoas singulares ou coletivas;

Como medida de melhoria da segurança e, consequentemente, de redução
de acidentes e, nesse caso, de deslizamentos de terra, desabamentos, ofuscamento, e outras influências negativas, convém citar a criação de zonas de segurança
(art. 9, 2), que são (art. 2, 1):
zonas de segurança - áreas que são adjacentes em ambos os lados e dentro da linha, no qual reina um regime especial de uso da terra (parte do terreno), a fim de garantir a segurança, solidez e estabilidade das instalações
ferroviárias, incluindo aquelas localizados em áreas com solo móvel e áreas
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afetadas pela neve, dunas de areia e outras influências nocivas.

Ademais, vias e estações ferroviárias de passageiros, e outras instalações relacionadas com a circulação e manobra de trens são consideradas pelo artigo 21,
parágrafo 1, áreas de alto risco e, quando necessária, a operação nesses locais pode ser vedada à custa dos proprietários de infraestrutura.
No que tange aos proprietários de linhas de comunicação, energia, petróleo,
gás e outras que atravessam a ferrovia ou suas instalações, estes são responsáveis
por assegurar a segurança de suas operações e devem informar, o mais rápido possível, os proprietários da infraestrutura ferroviária caso haja alguma emergência que
possa afetar o funcionamento do sistema de transporte (art. 21, 2).
Sobre medidas de melhoria de segurança em passagens em nível, as mesmas não são abordadas pela legislação russa, sendo apenas ressaltado que o procedimento para determinar a interseção de ferrovias com rodovias, as regras e condições de funcionamento, e a ordem de sua abertura e encerramento serão estabelecidas pelo poder executivo federal no domínio do transporte ferroviário (art. 21, 4).
Em caso de acidentes ou desastres naturais, causando a interrupção do serviço, o proprietário da infraestrutura e o operador devem realizar ações imediatas, às
suas custas, com vistas a eliminar as consequências dos mesmos (art. 24, 1). Para
isso, é necessária: a inclusão de unidades especializadas para lidar com situações
de emergência; o fornecimento de material e equipamento técnico, cuja lista é determinada pelo poder executivo federal no domínio do transporte ferroviário; ou, a
celebração de acordos adequados com as organizações especializadas de terceiros
(art. 24, 2).
Destaca-se aqui que o poder executivo federal no domínio da prevenção de
situações de emergência de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, órgãos
executivos de assuntos da Federação Russa e governo local podem fornecer aos
proprietários de infraestrutura e operadoras auxílio para eliminação das consequências de tais situações que ameaçam a segurança, a vida humana e a saúde das
pessoas (art. 24, 3). Logo, o poder executivo federal em matéria de transporte ferroviário, os proprietários de infraestrutura e as operadoras formam um sistema único
de prevenção e liquidação das consequências de situações de emergência (art. 24,
4).
Por último, convém ressaltar que todos os passageiros que utilizam serviços
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de trens de longa distância estão sujeitos ao seguro obrigatório (art. 31, 1).

4.12.8.6 Danos intencionais e polícia ferroviária
Danos intencionais e polícia ferroviária são retratados, de maneira sucinta,
pelo artigo 23, que trata da proteção de bens e objetos do transporte ferroviário e a
garantia da ordem pública no sistema de transporte, e pelo artigo 32, que dispõe sobre a mobilização e treinamento de defesa civil pública de transporte ferroviário, conforme mostrado a seguir.
De acordo com o artigo 23, a proteção dos bens em estações de trens deve
ser fornecida por uma empresa por conta própria ou sob contrato com o departamento de segurança do poder executivo federal no domínio do transporte ferroviário
(art. 23, 1); e, a proteção de certos objetos e mercadorias definidas pelo Governo
deve ser realizada pelo departamento de segurança do poder executivo federal no
domínio do transporte ferroviário, as tropas internas do poder executivo federal em
matéria de assuntos internos e outras entidades autorizadas (art. 23, 2).
Já a garantia da ordem pública e contenção de crimes devem ser realizadas
pela corregedoria do transporte, bem como por outros organismos competentes (art.
23, 3).
Segundo o artigo 32, a mobilização e treinamento da defesa civil de transporte ferroviário é a tarefa mais importante do estado para garantir a segurança da Federação Russa (art. 32, 1), mas a responsabilidade pela correta aplicação das medidas para preparação dessa mobilização e treinamento é dos líderes das organizações (art. 32, 3).

4.12.8.7 Segurança na interoperabilidade
Os artigos 12, 14 e 30 citam que o transportador deve realizar seu serviço de
acordo com os princípios geralmente reconhecidos, normas do direito internacional e
tratados internacionais da Federação Russa.
Apesar de não fazer parte da União Europeia, a Rússia está muito próxima de
alguns países do bloco e, portanto, esse item é importante para abertura da sua rede ferroviária. No entanto, na sua legislação não é feita nenhuma consideração sobre a segurança nesse âmbito, muito menos são estipuladas especificações técnicas
de segurança para os principais componentes do sistema.
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4.12.8.8 Controle, comando e sinalização
Sinalização não é assunto da Lei sobre o transporte ferroviário na Federação
Russa, mas, apesar de uma maneira muito sucinta, o controle de tráfego é, de acordo com o artigo 18, parágrafo 1º dessa Lei, a organização dos trens que operam
com base no cronograma consolidado de trens é aprovada segundo o procedimento
estabelecido pelo poder executivo federal em matéria de transportes ferroviário.

4.13 Região Metropolitana de Moscou
4.13.1 Contextualização
4.13.1.1 Caracterização
A RM de Moscou está localizada a oeste da Rússia. Conforme a Figura 3.39,
a RM de Moscou compreende toda a cidade-estado de Moscou e partes do Oblast
de Moscou. É a maior região metropolitana da Rússia e da Europa (WORLD ATLAS,
2016).
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Figura 3. 39 – Região Metropolitana de Moscou/Oblast

Fonte: Wikimedia (2015).

Possui uma área de 2.511 km² e população estimada em 16,57 milhões de
habitantes (DEMOGRAPHIA, 2016). A cidade de Moscou é onde está concentrada
a maior parte da população, com 11,5 milhões de habitantes (RUSSIA, 2010). No
que tange à economia, a cidade de maior expressão também é a capital Moscou,
que contabilizou 24% de todo o PIB da Rússia em 2014. Um resumo desses dados
pode ser observado no Quadro 3.12.
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Quadro 3. 12 – Características gerais da Região Metropolitana de Moscou
Características gerais da RM de Moscou
Localização

Oeste da Rússia

Área

2.511 km²

População (2016)

16,57 milhões de hab.

População de Moscou (2010)

11,50 milhões de hab.

Fonte: Demographia, Census 2010.

4.13.1.2 Sistemas de transporte ferroviário de passageiros
O sistema principal de transporte ferroviário de passageiros da RM de Moscou é realizado pela companhia Moscou Metro, fundada em 15 de maio de 1935. A
distância média de uma viagem de metrô na capital é aproximadamente de 14,5 km.
Em média, são 7 milhões de passageiros diários, podendo chegar a 9 milhões.
Ao todo são 12 linhas operando entre as 200 estações. A extensão total da
rede metroviária na capital alcança 333,3 km. São mais de 10.500 trens operando
diariamente. As estações chegam a ser utilizadas por mais de 150 mil pessoas diariamente.
A velocidade média operacional dos trens é de 41,61 km/h, fazendo com que
exista uma grande regularidade nos movimentos, com intervalos mínimos de 90 segundos (MOSCOU METRO, 2016a).
A Figura 3.40 ilustra o mapa do metrô de Moscou.
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Figura 3. 40 – Mapa do metrô de Moscou

Fonte: Prefeitura de Moscou (2015).

4.13.1.3 Serviços de transporte ferroviário de passageiros
O transporte para as áreas suburbanas de Moscou é realizado por trens apelidados de “Elektrichka”, os quais utilizam os trilhos da Russian Railways e são em
sua maioria elétricos. Eles são bastante conhecidos por serem distintos dos trens
suburbanos de outras nações. Uma de suas peculiaridades é possuírem bancos de
madeira.
O metrô de Moscou oferece diversas de tarifa. As opções de passagens vão
desde um cartão para uma única viagem, que será devolvido ao deixar a estação,
até cartões pessoais de estudante e recarga, que possuem tarifas diferenciadas dos
demais.
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4.13.1.4 Arranjo institucional
A Rússia é uma república semipresidencialista. A RM de Moscou tem seus
poderes de governo divididos entre as regiões que a constituem, sendo, porém, o
prefeito da capital a figura que mais exerce poder sobre as decisões na região.
A cidade de Moscou é dividida em 12 “Okrugs” administrativos. Dentro de cada Okrug existem diversos distritos. Os Okrugs são subdivisões dos poderes administrativos do estado, enquanto os distritos têm status de formações municipais, tendo, cada um, um governo local (URBISTAT, 2016).

4.13.2 Dimensão jurídico-legal
A Região Metropolitana de Moscou não tem legislação específica, sendo o
transporte regulado pelas normas federais. Dessa forma, os itens intencionalmente
deixados em branco dizem respeito à não identificação, na legislação federal, de tratamento específico do tema aplicável à Região Metropolitana.

4.13.2.1 Regime
Tratamento constitucional e competências
A Constituição da Federação Russa refere-se à região de Moscou como uma
cidade de importância federal. A todo território da Federação Russa a Constituição é
aplicada, e junto às leis federais, possui supremacia com relação a quaisquer outros
atos normativos. Ainda, todos os territórios, regiões e cidades da Federação Russa
recebem igual tratamento constitucional (art. 15).
A autonomia local é garantida e reconhecida, porém, sua independência deve ser
dentro dos limites de sua competência. As leis e os atos normativos não podem contradizer o disposto na Constituição (arts. 12 e 15).O Capítulo 8 da Constituição da
Federação Russa que trata da autonomia local estabelece que cada região deve sugerir solução independente das questões de importância local, no tocante a posse,
uso e destinação de propriedade municipal (art. 130).
Por fim, há a previsão de que o sistema federal de transportes, e especificamente de ferrovias, está sob jurisdição da Federação Russa (art. 71, i).
Destaca-se que o Decreto nº 384/2001, que trata do PRETF, acima analisado,
traz, quanto às unidades territoriais da Federação da Rússia, recomendações aos
seus órgãos do Poder Legislativo e Executivo para (ponto 8):
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a) nos limites de suas competências, receberem “as medidas de resolução
das questões previstas no Programa de Reforma Estrutural no transporte
ferroviário”;
b) executarem a reestruturação do endividamento das empresas do transporte ferroviário nos orçamentos das unidades territoriais da Federação da
Rússia; e proverem a completa compensação dos prejuízos do transporte
de passageiros nas comunicações dos subúrbios no transporte ferroviário.
De acordo com o artigo 31 do Código de Terra da Federação Russa, que trata
da seleção de terreno para construção, o governo local, a pedido de um cidadão ou
pessoa jurídica, ou conforme previsto no Código, propõe o uso de uma faixa de terra
com base em documentos de cadastro de terras do Estado, tendo em conta o planejamento urbano, ambiental e demais termos e condições de uso do território e do
subsolo, dentro de determinada fronteira. Além disso, devem ser definidas as propriedades do objeto e os procedimentos acordados, em casos previstos por leis federais, com os órgãos competentes do Estado, órgãos autárquicos, organizações municipais.
As informações necessárias sobre o uso autorizado da terra e das estruturas
de engenharia, transporte, infraestrutura social, condições técnicas para conectar estruturas de engenharia e apoio técnico, bem como sobre mapas cadastrais com informações sobre a localização dos terrenos são fornecidos gratuitamente pelos órgãos competentes do Estado, autoridades locais, agências municipais.
Assim como no ordenamento jurídico brasileiro, na Rússia, o sistema federal
de ferrovias está sob jurisdição da Federação, que, por sua vez, elaborou um programa de reforma estrutural com o objetivos de garantir a segurança e a qualidade
dos serviços prestados, a formação de um único e eficiente sistema de transportes
do país e satisfazer a demanda pelos serviços prestados no transporte ferroviário. A
autonomia local é garantida e reconhecida, porém, sua independência deve ser dentro dos limites de sua competência, assim como acontece no Brasil.

1744

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 1B – Tomo 3

4.13.3 Dimensão institucional
A Região Metropolitana de Moscou não tem legislação específica, sendo o
transporte regulado pelas normas federais.

4.13.3.1 Agentes exploradores da infraestrutura e do serviço
A legislação analisada não menciona os assuntos pertinentes a este tema.

4.13.3.2 Regulação e controle
4.13.3.2.1 Órgãos e agentes envolvidos
O Decreto nº 384/2001, que trata do PRETF, estabelece que, na primeira etapa (preparatória) da reforma, a sociedade por ações do tipo aberto "Ferrovias da
Rússia" realizará atividades e cumprirá determinadas funções, tais como a exploração do contingente de vagões motorizados de comunicação suburbana e a prestação de serviços de transporte suburbano de passageiros. De acordo com o capítulo
“A esfera de atividade, as funções e o conjunto de bens da Sociedade por ações do
tipo aberto Ferrovias da Rússia”, podendo as unidades territoriais da Federação da
Rússia terem participação nessa função.
Quanto à constituição da Vias Ferroviárias da Rússia, cabe destacar que houve descentralização apenas para a realização de transporte suburbano. No Brasil,
por sua vez, a prestação de serviços públicos cabe exclusivamente ao Poder Público
de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação (CF/1988, art. 175). As autorizações, apesar de não serem previstas para prestação de serviços públicos, no caso de transportes que não tenham essa característica, é aberta tal possibilidade.
De acordo com a Constituição da Federação Russa, os organismos com autonomia local devem gerir de forma independente a propriedade municipal, além de
implementar os orçamentos locais, introduzir impostos e taxas locais e também resolver outras questões de importância local.
Os organismos com autonomia local poderão ser investidos por lei com certos
poderes de Estado (Federação Russa) e receber recursos financeiros necessários
para a sua implementação. A implementação dos poderes delegados devem ser
controlados pela Federação Russa (art. 132).
A Lei sobre o transporte ferroviário na Federação Russa nº 17-FZ, de 10 de
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janeiro de 2003, em seu artigo 24, regula a proteção da população e do território de
situações de emergência de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, desse
modo, as autoridades executivas da Federação Russa e organismos com autonomia
local devem fornecer aos proprietários de infraestrutura e transportadores de forma a
ajudar nas operações necessárias em situações que ameaçam a vida e a saúde
humana e a segurança da carga.
Por fim, de acordo com o Estatuto da Agência Federal de Transporte Ferroviário, aprovado pelo Regulamento Governamental nº 397, a Agência Federal de
Transporte Ferroviário opera diretamente e através de escritórios regionais, em coordenação com outras autoridades federais e regionais executivas, agências com
autonomia local, associações públicas e outras organizações.

4.13.3.2.2 Equilíbrio econômico-financeiro
Repartição de riscos
O Decreto nº 384/2001, que trata do PRETF, no capítulo sobre “Métodos de
regulamentação estatal nos setores monopolistas e concorrentes”, estabelece que a
regulamentação tarifária do transporte de passageiros nas áreas de subúrbio serão
realizada pelas subdivisões territoriais do órgão regulador com participação dos órgãos do poder executivo das entidades territoriais da Federação da Rússia.
Quando o orçamento regional (orçamento de entidade territorial da Federação
da Rússia) não separar recursos para o ressarcimento de prejuízos da companhia
de transporte de passageiros, as tarifas deverão ser estabelecidas em nível não inferior às despesas economicamente fundamentadas.

4.13.4 Dimensão de gestão e controle
Não foram encontradas, na legislação pesquisada específica da Região Metropolitana de Moscou, referências à regulação dos assuntos relacionados à dimensão de gestão e controle.
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4.13.5 Dimensão econômico-financeira
Não foram encontradas, na legislação pesquisada específica da Região Metropolitana de Moscou, referências à regulação dos assuntos de natureza econômico-financeira selecionados para o presente estudo.

4.13.6 Dimensão operacional e tecnológica
Não foram encontradas, na legislação pesquisada específica da Região Metropolitana de Moscou, referências à regulação dos assuntos relacionados à dimensão operacional e tecnológica.

4.13.7 Dimensão ambiental
Para a análise dos grupos de interesse para a dimensão ambiental da RM em
questão, é importante observar as considerações que seguem.
A Região Metropolitana de Moscou (RM de Moscou) segue o mesmo sistema
visto e pormenorizado na análise federal da Federação Russa, este denominado
common law. Pode-se constatar que as normas são positivadas de forma abrangente, sem adentrar em minúcias de cada caso. Diante disto, legislações referentes a
assuntos específicos, como o transporte ferroviário, dificilmente são verificadas.
Considerando o exposto, constata-se que a análise da dimensão ambiental
resta prejudicada. Como já citado, a RM de Moscou segue basicamente a Lei Federal, de modo que não há viabilidade para aprofundamento em cada tópico da dimensão em questão.
Ainda é importante ressaltar que o transporte ferroviário em Moscou é regulado pela Russian Railways, a empresa estatal concessionária do serviço em todo o
país, que funciona por meio das determinações da Agência Federal de Transportes
Ferroviários (Roszheldor). Opera em Moscou, também, o sistema Aeroexpress, empresa controlada pela Russian Railways, que realiza o transporte entre a cidade e
seus principais aeroportos, diminuindo o tráfego de automóveis nessas rotas, auxiliando na redução de emissões atmosféricas e engarrafamentos.
Tendo em vista o contexto abordado na introdução, todos os grupos de assuntos para essa RM já foram examinados na análise da legislação da Federação
Russa.
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4.13.8 Dimensão de segurança
Conforme já mostrado na justificativa das escolhas das Regiões Metropolitanas (RMs), provavelmente devido à reforma recente na sua estrutura legislativa, a
RM não possui normativo específico para o transporte ferroviário de passageiros sob
sua jurisdição, sendo aplicadas em sua área as mesmas leis que se aplicam a Federação Russa. Dessa forma, a dimensão de segurança da RM dispõe do seguinte
normativo: Lei sobre o transporte ferroviário na Federação Russa nº 17-FZ, de 10 de
janeiro de 2003, que dispõe sobre o transporte ferroviário na Federação Russa.
Essa Lei federal estabelece as condições legais, organizacionais e econômicos de funcionamento do transporte público ferroviário, as noções básicas de organizações de interação de transporte ferroviário e realização de obras (serviços) sobre os empresários de transporte ferroviário com autoridades públicas e organizações de outros modos de transporte, bem como a base para a regulação estatal no
domínio do transporte ferroviário de transporte não-público.
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