AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT
Superintendência de Transportes De Passageiros – Supas
Gerência de Transporte de Passageiros Autorizado – Getau

Instruções para solicitar modificações
operacionais e dos mercados à ANTT
Orientações para empresas de transporte rodoviário
interestadual de passageiros

1ª Edição
Brasília, 31 de janeiro de 2018
Disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Servicos_e_informacoes_para_empresas_que_ope
ram_o_servico_Regular_Rodoviario.html

Sumário
1

Conceitos básicos.................................................................................................. 1
1.1

TAR ................................................................................................................ 1

1.2

LOP ................................................................................................................ 1

1.3

Autorizatária ................................................................................................... 1

1.4

Frequência mínima ......................................................................................... 1

1.5

Infraestrutura .................................................................................................. 1

1.6

Mercado ......................................................................................................... 1

1.7

Seção ............................................................................................................. 2

1.8

Linha direta ..................................................................................................... 2

1.9

Linha com seccionamentos ............................................................................ 2

1.10

Ponto de seção............................................................................................... 3

1.11

Quadro de horários ......................................................................................... 3

2

Introdução.............................................................................................................. 3

3

Orientações para solicitar alterações nos mercados outorgados ........................... 7

4

3.1

Solicitação de autorização de atendimento de mercados novos ..................... 8

3.2

Solicitação de autorização de atendimento de mercados vagos ..................... 9

3.3

Solicitação de autorização de atendimento de mercados temporários .......... 10

3.4

Solicitação de paralisação de atendimento de mercados.............................. 11

Orientações para solicitar modificações operacionais .......................................... 11
4.1

Pleitos que requerem publicação de LOP ..................................................... 11

4.1.1

Implantação de seção............................................................................ 12

4.1.2

Implantação de linha.............................................................................. 13

4.1.3

Supressão de seção; ............................................................................. 16

4.1.4

Supressão de linha ................................................................................ 18

4.2

Pleitos que dispensam publicação da LOP: .................................................. 18

4.2.1

Ajuste de itinerário ................................................................................. 19

4.2.2

Implantação de Terminal Adicional ........................................................ 20

4.2.3

Supressão de Terminal adicional ........................................................... 22

4.2.4

Implantação de operação simultânea entre serviços interestaduais ...... 23

4.2.5

Paralisação operação simultânea entre serviços interestaduais ............ 24

4.2.6

Implantação de operação conjunta com serviços intermunicipais .......... 25

4.2.7

Paralisação de operação conjunta com serviços intermunicipais ........... 27

4.2.8

Alteração de tipo de serviço da linha base............................................. 27

4.2.9

Alteração de esquema operacional........................................................ 28

4.2.10

Realização de viagem direta e semidireta; ............................................ 28
1

5

6

Formulários eletrônicos a serem utilizados nas solicitações ................................ 28
5.1

Formulário de infraestrutura .......................................................................... 29

5.2

Formulário de esquema operacional ............................................................. 31

Procedimento de análise dos pleitos pela ANTT .................................................. 33
6.1

6.1.1

Classificação dos mercados do pleito .................................................... 33

6.1.2

Análise de área de influência ................................................................. 33

6.1.3

Divulgação dos mercados para outras empresas interessadas ............. 34

6.1.4

Seleção das empresas a operar os mercados ....................................... 34

6.1.5

Convocação das empresas ................................................................... 34

6.1.6

Análise dos documentos de Licença Operacional pela Sufis ................. 36

6.2

7

Procedimentos exclusivos de pleitos com modificação de mercados............ 33

Demais procedimentos de análise ................................................................ 36

6.2.1

Análise de infraestrutura; ....................................................................... 36

6.2.2

Análise de esquema operacional; .......................................................... 37

6.2.3

Análise de frota...................................................................................... 37

6.2.4

Análise dos motoristas........................................................................... 38

6.2.5

Publicação ............................................................................................. 38

Observações finais .............................................................................................. 39
7.1

Solução de Pendências ................................................................................ 39

7.2

Transferência de mercados .......................................................................... 39

7.3

Representação ............................................................................................. 39

7.4

Quadro de horários ....................................................................................... 39

7.5

Serviços diferenciados .................................................................................. 40

7.6

Double decker e double service. ................................................................... 40

7.7

Como encaminhar os documentos ............................................................... 40

2

Índice de Figuras
Figura 1 - Os mercados atendidos pela empresa nas linhas são A-B, A-C e B-D. ........ 2
Figura 2 – Linha direta .................................................................................................. 2
Figura 3 – Seção principal e secundária ....................................................................... 3
Figura 4 – Etapas da deliberação nº 224 ...................................................................... 5
Figura 5 – Localização do município Obtenção da População de município ................. 7
Figura 6 – Tela do sítio eletrônico do IBGE Cidades ..................................................... 8
Figura 7 - Pedido de implantação de linha incorreto: linha cuja origem e destino não
corresponde a nenhum mercado autorizado. .............................................................. 14
Figura 8 - Pedido de implantação de linha correto: linha cuja origem e destino
correspondem a um mercado autorizado .................................................................... 14
Figura 9 - Supressão de seção: seccionamento antes da modificação operacional .... 17
Figura 10 - Supressão de seção: seccionamento após da modificação operacional ... 17
Figura 11 - Implantação de terminal adicional: seccionamento da linha a avaliar ....... 21
Figura 12 - Implantação de terminal adicional: avaliação dos mercados, substituindo o
terminal original pelo terminal adicional ...................................................................... 22
Figura 13 - Implantação de terminal adicional: seccionamento da linha a avaliar ....... 22
Figura 14 - Operação simultânea entre serviços interestaduais: serviços não totalmente
superpostos ................................................................................................................ 24
Figura 15 - Obtenção das coordenadas de uma infraestrutura no Google Maps com a
opção “O que há aqui?” .............................................................................................. 31
Figura 15 - Coordenadas de uma infraestrutura obtidas no Google Maps .................. 31

1

1 Conceitos básicos
1.1 TAR
Termo de Autorização de Serviços Regulares: ato da Diretoria da ANTT, vinculado aos requisitos
da Resolução nº 4.770/2015, com prazo de vigência indeterminado, com renovação da
documentação a cada período de três anos que torna a transportadora apta a solicitar os mercados
e as linhas para a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual
ou internacional de passageiros.

1.2 LOP
Licença Operacional: ato da ANTT, com a relação dos mercados autorizados, e sua(s)
respectiva(s) linha(s), que autoriza a transportadora a executar a prestação do serviço regular de
transporte rodoviário coletivo interestadual ou internacional de passageiro.

1.3 Autorizatária
Empresa autorizada a operar determinado mercado por meio de publicação de Licença
Operacional.

1.4 Frequência mínima
Após a publicação da Resolução nº 4.770/2015 a frequência mínima passou a ser estabelecida
para o mercado e não para a linha. As frequências mínimas dos mercados possuem valores a partir
de uma viagem semanal por sentido.

1.5 Infraestrutura
A infraestrutura da empresa é o conjunto das localidades que a empresa utiliza durante a operação
de seus serviços, para armazenamento de veículos ou para atividades administrativas da empresa
tais como comercialização de bilhetes de passagem.

1.6 Mercado
Considera-se mercado, também denominado par de origem e destino, qualquer combinação de
dois municípios que as empresas estão expressamente autorizadas pela ANTT a atender por meio
da Licença Operacional.
Nos serviços regulados pela ANTT as empresas podem apenas atender mercados cujos
municípios estejam situados em diferentes Unidades Federativas (Estados Brasileiros ou Distrito
Federal) ou em países diferentes.
O caso abaixo representa duas linhas: A-C contendo as seções A-B, e A-C e B-D. Considere-se
que A e D estão na Unidade Federativa1 e B e C estão na Unidade Federativa 2.
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Figura 1 - Os mercados atendidos pela empresa nas linhas são A-B, A-C e B-D.

1.7 Seção
Seção é um serviço realizado em trecho de itinerário da linha, com fracionamento de preço de
passagem. A seção é denominada principal quando a origem e o destino da seção são
correspondentes à origem e ao destino da linha. Quando a origem e o destino da seção envolvem
pelo menos um ponto intermediário no itinerário da linha a seção é denominada secundária.

1.8 Linha direta
Linha direta é uma linha que não possui pontos de seção intermediários. No exemplo, como a
linha B-D possui apenas um mercado diz que se trata de uma linha direta.

Figura 2 – Linha direta

1.9 Linha com seccionamentos
Uma linha com seccionamentos é uma linha que, além da seção principal, possui pelo menos uma
seção secundária.
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Figura 3 – Seção principal e secundária

A linha A-C é uma linha com seccionamentos, sendo A-C a seção principal da linha (seção com
origem e destino iguais às da linha) e A-B seção secundária. Às vezes as empresas atendem
mercados em diversos municípios, mas não possuem todos os mercados possíveis. Nesse caso,
mesmo operando em ambos os municípios, B e C, a empresa não possui o direito de operar o
mercado B-C. Nesse caso o mercado é intermunicipal, pois se trata de dois municípios que se
localizam na mesma Unidade Federativa. No entanto essa situação pode ocorrer mesmo que o
mercado seja interestadual.

1.10 Ponto de seção
Qualquer ponto do itinerário que seja origem ou destino de uma das seções atendidas na linha.

1.11 Quadro de horários
Quadro de horários é registro da programação das viagens previstas em cada sentido de operação
de uma linha, dia da semana e meses do ano, com os horários de partida dos pontos terminais da
linha.

2 Introdução
Os serviços interestaduais operados por ônibus do tipo rodoviário regulados pela ANTT passaram
a ser delegados por meio de autorização com a publicação da Lei nº 12.996/2014, que alterou a
Lei 10.233/2001.
Após a publicação da Lei citada, a ANTT editou a Resolução nº 4.770/2015 para disciplinar a
outorga de autorização para os serviços regulares de transporte de passageiros sob sua
competência.
Na resolução estava previsto um período de transição em que todas as empresas que conseguissem
obter o Termo de Autorização (TAR) poderiam solicitar à ANTT a autorização para continuar
operando todos os mercados que estivessem ativos em 31/7/2015.
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Após esse período de transição algumas empresas não conseguiram aprovação para operar
mercados anteriormente por elas operados ou não tiveram interesse em fazê-lo. Alguns mercados,
portanto, tiveram o número de operadoras reduzido ou não tiveram operadoras após finalizada a
transição.
Para organizar a autorização desses mercados assim como para verificar os pedidos de novos
mercados, a ANTT estabeleceu na Deliberação nº 224/2016 que o processo seletivo público para
a outorga de autorização dos serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros de que trata o art. 2º da Resolução nº 5.072/2016 e o §2º do art. 71
da Resolução nº 4.770/2015 será realizado em etapas, conforme a seguir:
I - mercados não solicitados por empresas que tiveram Licença Operacional - LOP concedidas e
que não sejam operados por outra empresa autorizada com base na Resolução nº 4.770/2015, bem
como aqueles operados em linhas com Autorização Especial;
II - mercados atendidos exclusivamente por empresas que não solicitaram ou tiveram seus pleitos
indeferidos de Termo de Autorização - TAR e/ou Licença Operacional - LOP, não abrangidos no
inciso anterior; e
III - outros mercados não abrangidos pelas etapas anteriores.
A Etapa 1 contém, portanto, mercados que ficariam sem atendimento. Essa etapa ainda está em
fase de finalização pela ANTT.
A 2ª Etapa, que são mercados que possuem vagas para operadores, mas que já possuem
atendimento no sistema.
A ANTT priorizou, portanto, para estabelecer as etapas, os mercados que possuíam atendimento
e que tiveram seu atendimento reduzido em virtude da transição do regime de permissão para
autorização.
Os mercados novos, ou seja, que não possuem atendimento no sistema, são classificados como
pertencentes à 3ª Etapa.
Após a finalização da Etapa 1 serão iniciadas as demais etapas.
No início de cada etapa serão divulgados os pedidos anteriormente recebidos pela ANTT para os
mercados nela contidos. As empresas que já solicitaram um mercado anteriormente, portanto, não
necessitarão apresentar novo pedido. Os mercados são divulgados para que outras empresas
manifestem se têm interesse em operá-los num prazo de até 30 dias.
Deve-se observar que, conforme previsto no art. 16 da Resolução nº 4.770/2015 a transportadora
só poderá operar mercado com produção de passageiro-quilômetro/ano que se enquadre na classe
correspondente ou em classe inferior à sua qualificação técnico-operacional, conforme os critérios
definidos no art. 15 da Resolução nº 4.770/2015. As classes dos mercados podem ser consultadas
em
http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/informacoes_para_empresas/regular_r
odoviario/4470/classificacao_mercados.pdf.
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Figura 4 – Etapas da Deliberação nº 224/2016
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As etapas da Deliberação nº 224/2016 somente são finalizadas com a alteração ou
primeira publicação da Licença Operacional das empresas autorizadas a operar cada um
dos mercados contidos na etapa ou com a constatação de que não há mais empresas a
convocar.
Independentemente da etapa em andamento as empresas podem solicitar alterações no
conjunto de mercados outorgados a qualquer momento.
As solicitações que podem alterar os mercados das empresas são apresentadas no item 3
Orientações para solicitar alterações nos mercados outorgados. São apresentados os
documentos a serem encaminhados à ANTT para cada tipo de solicitação, os requisitos analisados
na ANTT e os procedimentos de análise na ANTT dos pleitos de alterações de mercados nos itens
especificados a seguir:
 3.1 Solicitação de autorização de atendimento de mercados novos;
 3.2 Solicitação de autorização de atendimento de mercados vagos;
 3.3 Solicitação de autorização de atendimento de mercados temporários;
 3.4 Solicitação de paralisação de atendimento de mercados.
Após a autorização dos mercados e o início da operação das linhas que os atendem, as empresas
podem solicitar alterações operacionais para ajustar a operação decorrente de alterações de
demanda ou para reorganizar o atendimento, nos termos da Resolução nº 5.285/2017.
As alterações operacionais estão especificadas no item 4 e podem ser solicitadas mediante
protocolo na ANTT, conforme modelos de requerimentos para cada tipo de alteração a seguir:















Implantação de seção;
Implantação de linha;
Supressão de seção;
Supressão de linha;
Ajuste de itinerário;
4.2.2 Implantação de terminal adicional;
Supressão de terminal adicional;
Implantação de Operação simultânea de serviços interestaduais;
Paralisação de Operação simultânea de serviços interestaduais;
Implantação de Operação simultânea de serviços interestaduais com intermunicipais;
Paralisação de Operação simultânea de serviços interestaduais com intermunicipais;
Alteração de tipo de serviço de linha base;
Alteração de Esquema Operacional;
Realização de viagem direta e semidireta;

O uso dos requerimentos é obrigatório para todos os casos citados acima. Seu uso facilita a
distribuição dos pedidos, diminui a possibilidade de erro na análise por especificar claramente o
que a empresa solicita e agiliza a análise, porque padroniza os pedidos e permite a automatização
de parte da análise.
As empresas deverão utilizar, obrigatoriamente, quando especificado, os formulários eletrônicos
de Infraestrutura e de Esquema Operacional. Informações adicionais sobre o preenchimento dos
formulários eletrônicos são apresentadas no item 5.
Como os procedimentos de análise para pleitos de alteração dos mercados outorgado se de
modificações operacionais são semelhantes ou, na maior parte das vezes, idênticos, esses são
descritos em conjunto e mais detalhadamente no item 6.
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3 Orientações
outorgados

para

solicitar

alterações

nos

mercados

A Resolução nº 4.770/2015 estabelece que qualquer transportadora com Termo de
Autorização - TAR vigente poderá solicitar mercados novos ou temporários à ANTT.
Considera-se como mercado novo um mercado que não há empresa que opera
administrativamente, ou seja, por meio de autorização. O mercado temporário é um
mercado novo que a empresa pretende operar por até 90 dias, com possibilidade de
prorrogação.
Para solicitações de mercados somente são aceitos como origem e destino municípios.
Não devem ser encaminhados, portanto, nas solicitações de mercados, localidades,
distritos e povoados. Ao obter a autorização para operar um mercado que atende
determinado município, a empresa poderá atender às localidades que nele se localizam.
A empresa deverá verificar se a localidade que deseja operar é um município antes de
encaminhar pedidos de mercados. Os nomes válidos de municípios são aqueles que estão
no sítio eletrônico do IBGE Cidades: https://cidades.ibge.gov.br/ .
A empresa deve buscar o município na barra de busca por município:

Figura 5 – Localização do município Obtenção da População de município

A população será exibida na tela com dados do município. Deve-se adotar a população
estimada.
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Figura 6 – Tela do sítio eletrônico do IBGE Cidades

Ao indicar os mercados que a empresa pretende atender não é necessário colocar os
mercados nos dois sentidos, ou seja, inserir os mercados no sentido origem/destino e no
sentido destino/origem. Por exemplo, ao solicitar a operação do mercado Pratinha/MG –
Cedral/SP a empresa solicita consequentemente a possibilidade de vender bilhetes de
passagens no sentido Pratinha/MG – Cedral/SP e no sentido Cedral/SP – Pratinha/MG.
Para verificar se um mercado é atendido no sistema de transporte rodoviário interestadual
e internacional de passageiros a empresa pode consultar, no endereço eletrônico a seguir,
se há empresas que fazem atendimento entre duas localidades (Consulta Linhas Entre
Duas Localidades):
https://appweb.antt.gov.br/SGP/src.br.gov.antt/apresentacao/consultas/Transp.aspx

Na consulta há mercado atendido por meio de autorização e por decisão judicial.
Mercados atendidos somente com autorização judicial, podem ser solicitados como
mercados novos.
Na análise dos pedidos para operação de mercados são desconsideradas operações (como
a empresa pretende atender o mercado em uma linha) e eventuais esquemas operacionais
e quadros horários de linhas propostos pelas empresas. Os pedidos de mercados, portanto,
devem conter somente a relação dos mercados que a empresa pretende operar, ou seja, os
locais de origem e de destino. Caso a empresa seja convocada para operá-lo, a ANTT
solicitará à empresa os documentos de LOP no qual ela especificará como pretende
atendê-lo.

3.1 Solicitação de autorização de atendimento de mercados novos
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Para solicitar mercados novos a empresa deverá protocolar na ANTT apenas o
requerimento de solicitação de autorização de atendimento de mercado novo disponível
em http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html.
Os requisitos analisados nos pleitos de mercados novos são:
 Empresa deve possuir TAR;
 Mercados devem ser interestaduais;
 Mercados não podem ser operados por outras empresas;
 Mercados não podem interferir em outros mercados autorizados (análise de área
de influência);
 Transmissão integral dos dados de Sistema de Monitoramento do Transporte
Interestadual e Internacional Coletivo (Monitriip). Para empresas que operam no
sistema de transporte rodoviário interestadual de passageiros esse critério
representa a necessidade da transmissão integral dos dados de monitoramento dos
serviços atualmente operados. Empresas novas deverão assinar um termo de
compromisso com uma das empresas homologadas na ANTT para transmissão de
dados de Monitriip.
 Documentos de LOP devem ser aprovados (art. 25 da Resolução nº 4.770/2015).
Um mercado que é operado temporariamente pode ser solicitado por qualquer empresa
interessada em operá-lo como um mercado novo. A operação de um mercado temporário
não constitui vantagem para operá-lo posteriormente como autorizado. Os mercados
novos deverão ser operados obrigatoriamente por pelo menos 12 meses. Somente após
esse período as empresas podem solicitar a paralisação de um mercado autorizado.
A análise dos pleitos de mercados novos segue as seguintes etapas:
 Classificação dos mercados solicitados;
 Análise dos requisitos do pleito, no qual são verificados os requisitos descritos;
 Análise de área de influência;
 Divulgação dos mercados para outros interessados;
 Seleção das empresas a operar os mercados (com realização de processo seletivo,
se houver necessidade);
 Convocação;
 Análise dos documentos de LOP pela Supas:
o Análise de infraestrutura;
o Análise de esquema operacional;
o Análise de frequência mínima;
o Análise de frota;
o Análise de motoristas;
 Análise dos documentos de LOP pela Sufis;
 Encaminhamento para publicação.

3.2 Solicitação de autorização de atendimento de mercados vagos
No que se refere aos mercados vagos, ou seja, os mercados que não estão com todas as
vagas preenchidas, recomendamos que as empresas aguardem a divulgação pela ANTT
dos mercados disponíveis, pois os requerimentos seguem formatos diferentes. Caso as
empresas os solicitem, os pedidos serão armazenados na ANTT, mas as empresas não
9

terão nenhuma vantagem em relação às empresas que solicitarem quando da divulgação
pela ANTT.
Após a divulgação dos mercados vagos e do número de vagas é divulgado um
requerimento padrão no qual a empresa pode solicitar os mercados desejados.
Os requisitos analisados nos pleitos de mercados vagos são:
 Empresas devem possuir TAR;
 Classe da empresa deve ser compatível com a classe do mercado;
 Mercados devem ser interestaduais;
 Mercados devem possuir vagas disponíveis;
 Mercado não pode ser operado pela empresa solicitante;
 Transmissão integral dos dados de Sistema de Monitoramento do Transporte
Interestadual e Internacional Coletivo (Monitriip). Para empresas que operam no
sistema de transporte rodoviário interestadual de passageiros esse critério
representa a necessidade da transmissão integral dos dados de monitoramento dos
serviços atualmente operados para operar novos mercados. Empresas novas
deverão assinar um termo de compromisso com uma das empresas homologadas
na ANTT para transmissão de dados de Monitriip.
 Documentos de LOP encaminhados após convocação da ANTT devem ser
aprovados.
A análise dos pleitos de mercados vagos segue as seguintes etapas:
 Classificação dos mercados solicitados;
 Análise dos requisitos do pleito, no qual são verificados os requisitos descritos;
 Divulgação dos mercados para outros interessados;
 Seleção das empresas a operar os mercados (com realização de processo seletivo
se houver necessidade);
 Convocação;
 Análise dos documentos de LOP pela Supas:
o Análise de infraestrutura;
o Análise de esquema operacional;
o Análise de frequência mínima;
o Análise de frota;
o Análise de motoristas;
 Análise dos documentos de LOP pela Sufis;
 Encaminhamento para publicação.

3.3 Solicitação de autorização de atendimento de mercados
temporários
As solicitações de mercados temporários estão sobrestadas em virtude da publicação da
Resolução nº 5.629/2017. Conforme o Art. 2º §1 as solicitações de atendimento
temporário de mercado serão analisadas após a conclusão das outorgas de mercados não
atendidos.
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3.4 Solicitação de paralisação de atendimento de mercados
A paralisação de mercado é a interrupção de seu atendimento em todos os serviços que a
empresa opera e consequente perda do direito de operá-lo futuramente.
Para solicitar a paralisação de mercado a empresa deverá protocolar na ANTT:





Requerimento
de
paralisação
de
mercado,
disponível
em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/) para os
serviços que precisam de alteração no esquema operacional. Caso não haja
necessidade de alteração no esquema operacional de todas as linhas envolvidas
estão dispensados os formulários de esquema operacional e os itinerários gráficos
(mapa). A empresa deve indicá-lo, no entanto, no campo de observações do
requerimento de paralisação de mercado.
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html caso a empresa pretenda
fazer alterações nos quadros de horários das linhas que operam o mercado a ser
paralisado. Caso a empresa deseje manter o quadro de horários ela deverá
informar no requerimento, no campo de observações;

Os requisitos para atendimento da demanda são:
 Empresa deve ser autorizada a operar o mercado;
 Empresa deve ter operado o mercado pelo prazo mínimo de atendimento de 12
meses.
 Documentos de LOP encaminhados devem ser aprovados.
A análise dos pleitos de paralisação de mercados segue as seguintes etapas:





Análise dos requisitos do pleito, no qual são verificados os requisitos descritos;
Análise dos documentos de LOP pela Supas:
o Análise de infraestrutura;
o Análise de esquema operacional;
o Análise de frequência mínima;
o Análise de frota;
o Análise de motoristas;
Encaminhamento para publicação.

4 Orientações para solicitar modificações operacionais
4.1 Pleitos que requerem publicação de LOP
Algumas alterações operacionais causam maior alteração no atendimento dos mercados
e requerem publicação da alteração da Licença Operacional da empresa. São essas:


Implantação de seção;
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Supressão de seção;
Implantação de linha;
Supressão de linha;

Para essas alterações operacionais de implantação de seção e implantação de linha a
análise segue o seguinte procedimento:





Análise dos requisitos do pleito;
Análise dos documentos de LOP pela Supas:
o Análise de infraestrutura;
o Análise de esquema operacional;
o Análise de frequência mínima;
o Análise de frota;
o Análise de motoristas;
Encaminhamento para publicação

Para os pleitos de supressão de seção e de linha não é feita a análise de frota, excesso se
houver aumento de frequência na mesma linha ou em outro serviço.
Esses pleitos não são encaminhados para a Superintendência de Fiscalização para análise
prévia porque não há autorização para operar novos mercados. No entanto, os serviços
estão sempre sujeitos à fiscalização por essa superintendência. Os requisitos de cada
pleito e os documentos a serem apresentados são descritos nos itens a seguir.

4.1.1 Implantação de seção
Poderá ser implantada nova seção em linha existente, desde que a transportadora seja detentora
de autorização para operar o mercado e que o terminal rodoviário a ser atendido encontre-se a
uma distância de até 10 (dez) quilômetros do itinerário da linha. Caso o terminal se encontre a
uma distância maior de 10 (dez) quilômetros o pleito será indeferido e a empresa deverá solicitar
implantação de uma nova linha com o itinerário desejado.
Para implantar seção a empresa deverá protocolar na ANTT:







Requerimento
de
implantação
de
seção,
conforme
modelo
em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/). Mesmo que
não haja necessidade de alteração no esquema operacional da linha porque os municípios
da(s) seção(ões) incluídas são atendidos por outras seções da linha é necessário
encaminhar o formulário para garantir que as seções solicitadas sejam autorizadas ou
estejam em processo de autorização à empresa
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa queira fazer
alteração do quadro de horários que deve ser realizada simultaneamente à implantação da
linha. Caso a empresa deseje manter o quadro de horários ela deverá informar no
requerimento, no campo de observações;
Formulário de infraestrutura, se a empresa pretender utilizar nova infraestrutura no
atendimento do serviço modificado.

Os requisitos para atendimento da demanda são:
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Empresa deve ser autorizada a operar o mercado a ser implantado como seção
administrativamente.
Documentos de LOP encaminhados devem ser aprovados.

Mercados autorizados judicialmente podem ser implantados como seção caso a medida judicial
que o autorizou o permita. Se a medida judicial especifica a forma de operação do mercado ou
seja, se a medida judicial autoriza uma linha com uma operação específica, não é possível
implantá-lo como seção de serviço administrativo
Da mesma forma linhas autorizadas judicialmente não podem ter mercados administrativos
implantados como seção caso a forma de operação tenha sido determinada na medida judicial que
a autorizou.

4.1.2 Implantação de linha
Poderá ser implantada linha com mercados que a empresa já tenha autorização para operar. Para
solicitar implantação de linha a empresa deverá encaminhar:







Requerimento
de
implantação
de
linha,
conforme
modelo
em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html;
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/) e Itinerário
gráfico (mapa) da linha;
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html);
Formulário de Infraestrutura atualizado, preenchido pela empresa, com as novas
infraestruturas que serão utilizadas para atender o(s) serviço(s). O formulário deve ser
devidamente assinado, nos termos do art. 25 da Res. 4.770/2015 e está disponível em
http://tar.antt.gov.br/. O formulário pode ser dispensado caso a empresa pretenda utilizar
apenas infraestrutura já encaminhada à ANTT.

Quilometragem dos acessos viários e indicação de tipos de pavimentos, caso
sejam utilizados novos acessos.

Um requisito importante para a implantação de linha é que a empresa requerente deve ter
autorização para operar todos os mercados da linha. Além disso, não é permitido formar linhas
cujo itinerário seja feito apenas com sobreposição de mercados. A empresa deve possuir o
mercado principal, ou seja, a empresa deve ser autorizada a operar o mercado que vai da origem
ao destino da linha.
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Figura 7 - Pedido de implantação de linha incorreto: linha cuja origem e destino não corresponde a
nenhum mercado autorizado.

Para alguns casos como esse a empresa pode criar duas linhas e solicitar a operação simultânea.
Os requisitos para operação simultânea de serviços interestaduais podem ser consultados no item
4.2.4.

Figura 8 - Pedido de implantação de linha correto: linha cuja origem e destino correspondem a um
mercado autorizado

A Resolução ANTT nº 5.285/2017 estabeleceu no art. 15, V que, nas
solicitações de implantação de linha, deverão ser apresentados os impactos na
operação de mercados já existentes.
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A Resolução ANTT nº 4.770/2015 dispõe no art. 73 que a ANTT deverá
realizará, até o dia 30 de junho de 2019, os estudos de avaliação de mercados, “com
o objetivo de detalhar e estabelecer os parâmetros de avaliação dos casos
enquadrados como inviabilidade operacional”.
O art. 73 da Resolução ANTT nº 4.770/2015 estabelece que a análise
de inviabilidade operacional ocorrerá após o detalhamento e estabelecimento dos
critérios e parâmetros de avaliação dos casos enquadrados nessa situação.
A Lei nº 10.233/2001 dispõe no art. 47-B que “não haverá limite para
o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de inviabilidade
operacional”. Nesse mesmo sentido, é o art. 3º da Resolução ANTT nº 4.770/2015.
Os dispositivos são claros ao estabelecerem que a inviabilidade
operacional será utilizada excepcionalmente para limitar o “número de autorizações
para o serviço”, isto é, a entrada de uma eventual transportadora em um mercado em
que já há uma ou mais transportadoras explorando o serviço.
A legislação que rege o transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros não veda que uma modificação operacional cause
impacto em um outro mercado. A razão para isso está na própria natureza da
autorização, que tem como característica a livre e aberta competição, conforme
disposto no art. 43 da Lei nº 10.233/2001:
[...]
Art. 43. A autorização, ressalvado o disposto em legislação específica,
será outorgada segundo as diretrizes estabelecidas nos arts. 13 e 14 e
apresenta as seguintes características:
I – independe de licitação;
II – é exercida em liberdade de preços dos serviços, tarifas e fretes, e
em ambiente de livre e aberta competição;
III – não prevê prazo de vigência ou termo final, extinguindo-se pela
sua plena eficácia, por renúncia, anulação ou cassação.
[...] (grifo acrescentado)
No caso de uma modificação operacional do serviço, como para a
implantação de uma linha decorrente de um seccionamento intermediário já existente,
não se está acrescentando uma transportadora ao sistema, mas apenas ocorrendo a
mudança na forma de prestação de serviço de um mercado já autorizado.
O que as normas almejam não é que a ANTT vede qualquer impacto na
operação de um transportadora em relação a outra, mas apenas que não se permita que
uma eventual entrada de um novo operador no mercado cause sua inviabilidade
operacional.
Nessa situação, a implantação de linha não irá passar pelo crivo dos
parâmetros de inviabilidade operacional a serem estabelecidos nos estudos previstos
no art. 73 da Resolução ANTT nº 4.770/2015, visto que isso seria feito no momento
da delegação do mercado e não na modificação operacional do mercado.
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Os requisitos para atendimento da demanda são:
 Empresa deve ser autorizada a operar todos os mercados a serem operados na
linha administrativamente.
 Documentos de LOP encaminhados devem ser aprovados.
Podem-se criar novas linhas com mercados autorizados judicialmente caso a medida
judicial que o autorizou o permita. Se a medida judicial especifica a forma de operação,
ou seja, se a medida judicial autoriza uma linha com uma operação específica, não é
possível alterar a forma de operação da linha ou usar os mercados autorizados
judicialmente para criar novas linhas. O mercado judicial que for implantado como nova
linha continuará sendo judicial e, caso a medida judicial seja revogada, a empresa somente
poderá manter os serviços autorizados administrativamente.

4.1.3 Supressão de seção;
A supressão de seção é a retirada do atendimento de um determinado mercado numa
determinada linha. As empresas são obrigadas a atender o mercado por meio de outra
linha ou seção se ainda estiver no período mínimo de 12 (doze) meses de atendimento.
Caso a empresa não tenha interesse em continuar a atender o mercado ela deve solicitar
a paralisação do mercado, conforme item 3.4.
Para suprimir seção a empresa deverá protocolar na ANTT:





Requerimento
de supressão de seção,
conforme modelo em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html;
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/). Não há
necessidade de alteração no esquema operacional da linha se os municípios da(s)
seção(ões) excluídas são atendidos por outras seções da linha. Neste caso estão
dispensados o formulário de esquema operacional e o itinerário gráfico(mapa). A
empresa deve indicar que o esquema operacional será mantido, no entanto, nas
observações;Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível
em http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa
queira fazer alteração do quadro de horários que deve ser realizada
simultaneamente à implantação da linha. Caso a empresa deseje manter o quadro
de horários ela deverá informar no requerimento, nas observações;
Formulário de infraestrutura, se a empresa pretender utilizar nova infraestrutura
no atendimento do serviço modificado.

Os requisitos para atendimento da demanda são:
 Empresa deve ser autorizada a operar os serviços administrativamente;
 Documentos de LOP encaminhados devem ser aprovados.
Somente pode ser alterado serviço com mercados autorizados judicialmente caso a
medida judicial que o autorizou o permita. Se a medida judicial especifica a forma de
operação do mercado não é possível alterá-lo.
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A figura a seguir ilustra a situação citada nos itens anteriores em que não é necessário
alterar o esquema operacional.

Figura 9 - Supressão de seção: seccionamento antes da modificação operacional

Figura 10 - Supressão de seção: seccionamento após da modificação operacional

Neste exemplo a linha A-D contém quatro mercados: A-D (Seção principal da linha), AC, B-C, e B-D (mercados secundários). O pedido é de exclusão da seção B-C. Nesse caso,
apesar da exclusão do mercado B-C, o município B continuará a ser atendido na linha,
por meiuo da seção B-D e o município C continuará a ser atendido por meio do mercado
A-C. Portanto, apesar de retirar a seção B-C o esquema operacional da linha não precisa
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ser alterado no que diz respeito aos pontos utilizados, uma vez que os municípios B e C
continuarão a ser atendidos por outras seções da linha.
Se uma linha for autorizada por meio de medida judicial que especifica a forma de
operação, ou seja, se a medida judicial autoriza uma linha com uma operação específica,
não é possível alterar a forma de operação da linha e excluir seções sem determinação
judicial.
4.1.4 Supressão de linha
A supressão de linha é a retirada do atendimento de uma linha. As empresas são obrigadas
a atender os mercados por meio de outras linhas se ainda estiver no período mínimo de
12 (doze) meses de atendimento. Caso a empresa não tenha interesse em continuar a
atender os mercados ela deve solicitar a paralisação dos mercados. As instruções para
paralisação de mercado estão no arquivo de Instruções para alterações de mercados
operados
pelas
empresas,
disponível
em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html
Para suprimir linha a empresa deverá protocolar na ANTT:


Requerimento
de
supressão
de
linha,
conforme
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,

modelo

em

Os requisitos para atendimento da demanda são:
 Empresa deve ser autorizada a operar os serviços administrativamente;
 Todos os mercados devem ter seu atendimento mantido em outro serviço;
 Documentos de LOP encaminhados devem ser aprovados.
Somente pode ser alterado serviço com mercados autorizados judicialmente caso a
medida judicial que o autorizou o permita. Se a medida judicial especifica a forma de
operação do mercado não é possível alterá-lo. No caso de supressão de linha a empresa
deverá manter o atendimento dos mercados em outros serviços.
Se uma linha for autorizada por meio de medida judicial que especifica a forma de
operação, ou seja, se a medida judicial autoriza uma linha com uma operação específica,
não é possível suprimi-la sem determinação judicial.
Podem-se ser suprimidas linhas criadas com mercados autorizados judicialmente caso a
medida judicial que o autorizou o permita e os mercados continuarem a ser atendidos em
outros serviços da empresa.

4.2 Pleitos que dispensam publicação da LOP:
Os pleitos de alterações operacionais Ajuste de itinerário, Implantação de terminal
adicional, Supressão de terminal adicional, Implantação de Operação simultânea de
serviços interestaduais, Paralisação de Operação simultânea de serviços interestaduais,
Implantação de Operação simultânea de serviços interestaduais com intermunicipais,
Paralisação de Operação simultânea de serviços interestaduais com intermunicipais,
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Alteração de tipo de serviço de linha base Alteração de Esquema Operacional e
Realização de viagem direta e semidireta, seguem um procedimento de análise mais
simplificado:



Análise dos requisitos do pleito;
Análise do Esquema Operacional.

Esses pleitos não necessitam de publicação de LOP porque modificações mais pontuais
no atendimento.

Os resultados da análise desses pleitos que não requerem publicação são encaminhados
via correio eletrônico às empresas.

4.2.1 Ajuste de itinerário
Para ajustar o itinerário a empresa deverá protocolar na ANTT:







Requerimento
de
ajuste
de
itinerário,
conforme
modelo
em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/);
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa queira
fazer alteração do quadro de horários que deve ser realizada simultaneamente à
implantação da linha. Caso a empresa deseje manter o quadro de horários ela
deverá informar no requerimento, no campo de observação;
Formulário de infraestrutura, se a empresa pretender utilizar nova infraestrutura
no atendimento do serviço modificado.
A empresa deverá anexar ao requerimento documento com a motivação do ajuste
pretendido.

Somente será aprovado ajuste de itinerário que atender aos seguintes requisitos:
 A motivação do ajuste for entrega ao tráfego de obras rodoviárias novas, tais
como contornos, acessos, entroncamentos, variantes ou outras similares,
pertinentes ao itinerário original da linha ou impraticabilidade temporária do
itinerário;
 Os documentos de LOP encaminhados pela empresa serem aprovados.
A transportadora que, durante a realização da viagem, necessitar fazer ajuste de itinerário
em virtude de impraticabilidade temporária, poderá fazê-lo pela via mais direta sem
prévia comunicação à ANTT. A empresa deverá, no entanto, comunica-lo à ANTT no
prazo de até 2 (dois) dias úteis contados a partir da realização desse ajuste.
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No caso de ajuste de itinerário decorrente de entrega de obra nova, será efetuado o ajuste
da tarifa dele decorrente, observado o disposto no art. 76 da Resolução ANTT nº 4.770,
de 2015.
4.2.2 Implantação de Terminal Adicional
A transportadora poderá requerer à ANTT a realização de embarque e desembarque de
passageiros em outro terminal rodoviário existente no município ou região metropolitana
em que opere como ponto de seção.
Para implantar Terminal Adicional a empresa deverá protocolar na ANTT:
 Requerimento de implantação de Terminal Adicional, conforme modelo em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
 Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/);
 Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa queira
fazer alteração do quadro de horários que deve ser realizada simultaneamente à
implantação de terminal adicional na linha. Caso a empresa deseje manter o
quadro de horários ela deverá informar no requerimento, no campo de observação;
 Formulário de infraestrutura, se a empresa pretender utilizar nova infraestrutura
no atendimento do serviço modificado.
 Quilometragem dos acessos viários e indicação de tipos de pavimentos, caso
sejam utilizados novos acessos.
Os requisitos para atendimento do pleito são:








O terminal adicional não acarretar acréscimo de tempo de viagem superior a 1
(uma) hora aos passageiros do terminal principal, além do necessário para o
embarque e desembarque.
Caso o pleito seja para um terminal adicional em região metropolitana:
o a região metropolitana ser legalmente constituída;
o todos os horários cadastrados atenderem ao terminal principal;
o os passageiros do terminal adicional não poderem ser atendidos por meio
de implantação de seção na respectiva linha;
o a análise dos mercados que serão atendidos pelo terminal adicional,
substituindo o município original pelo município do terminal adicional
revele que não há atendimento em serviço regular de outra
transportadora;
o o terminal principal ser atendido isoladamente ou o terminal principal e o
adicional serem atendidos conjuntamente, sempre com informação prévia
aos usuários.
Caso o pleito seja para um terminal adicional em um mesmo município: o terminal
principal ou o adicional serem atendidos isolada ou conjuntamente,
independentemente da ordem de início ou término da viagem, sempre com
informação prévia aos usuários.
Os documentos de LOP encaminhados pela empresa serem aprovados.

20

As
regiões
metropolitanas
podem
ser
consultadas
https://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm
no
organizacao_do_territorio
analises_do_territorio
municipios_por_regioes_metropolitanas.

em
item
-

A análise dos mercados citada será feita conforme o exemplo a seguir. No exemplo a
seguir a empresa opera a linha B-D, com a seção secundária B-C e deseja solicitar a
implantação de terminal adicional em A.

Figura 11 - Implantação de terminal adicional: seccionamento da linha a avaliar

Nesse caso será feita a análise dos mercados que envolvem B. Será verificado,
substituindo B por A nas seções que atendem B se há outra empresa que atende qualquer
um dos mercados. Nesse caso serão verificadas as seções apresentadas a seguir: A-C e AD.
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Figura 12 - Implantação de terminal adicional: avaliação dos mercados, substituindo o terminal
original pelo terminal adicional

Nesse caso, verificou-se que o mercado A-C é atendido pela empresa Y. Nesse caso o
terminal adicional não pode ser autorizado. A restrição se aplica se houver pelo menos
um dos mercados avaliados atendido por outra empresa.

Figura 13 - Implantação de terminal adicional: seccionamento da linha a avaliar

4.2.3 Supressão de Terminal adicional
22

Para suprimir Terminal Adicional a empresa deverá protocolar na ANTT:




Requerimento de supressão de Terminal Adicional, conforme modelo em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/);
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa queira
fazer alteração do quadro de horários que deve ser realizada simultaneamente à
implantação de terminal adicional na linha. Caso a empresa deseje manter o
quadro de horários ela deverá informar no requerimento, no campo de observação;

O requisito para atendimento do pleito é a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa.

4.2.4 Implantação de operação simultânea entre serviços interestaduais
Operação simultânea consiste na utilização de um único veículo para a operação de duas
ou mais linhas de transporte rodoviário de passageiros de uma mesma transportadora.
Pode ser solicitada quando duas ou mais linhas de uma mesma transportadora tiverem um
trecho de seus itinerários superposto.
Para solicitar operação simultânea a empresa deverá protocolar na ANTT:







Requerimento
de
operação
simultânea,
disponível
em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/). Caso
não haja necessidade de alteração no esquema operacional de todas as linhas
envolvidas estão dispensados os formulários de esquema operacional e os
itinerários gráfico (mapa). A empresa deve indicá-lo, no entanto, no campo de
observações.
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html Os horários das linhas
que forem operados como operação simultânea devem ser indicados pelas
empresas no campo observações e eventuais alterações no quadro de horários
deve ser informada preenchendo as opções de excluir ou incluir horários. Caso a
empresa deseje manter o quadro de horários ela deverá informar no requerimento,
no campo de observações;
Formulário de infraestrutura (nos casos em que a empresa venha a utilizar uma
nova infraestrutura no atendimento do serviço modificado) ou nº do protocolo do
formulário de infraestrutura mais recente (disponível em http://tar.antt.gov.br/).

Para a aprovação da operação simultânea, deverão ser observados os seguintes requisitos:




o trecho do itinerário a ser operado simultaneamente ser totalmente superposto;
os pontos de apoio e parada das linhas serem superpostos no trecho coincidente;
e
o horário de partida do ponto inicial do trecho do itinerário a ser operado
simultaneamente ser coincidente, com tolerância máxima de 1 (uma) hora.
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os documentos de LOP encaminhados pela empresa serem aprovados

Consideram-se contidos no trecho do itinerário a ser operado simultaneamente os pontos
de seção com acesso de até 10 (dez) quilômetros do itinerário.
A operação simultânea pode ser realizada com troca de veículo. Nesse caso a empresa
deverá informar, por escrito, ao passageiro, na ocasião da compra da passagem, que o
serviço contratado contém conexão entre linhas e que haverá troca de veículo e será
responsável pelos procedimentos de reembarque dos passageiros e respectivas bagagens
até o destino final da viagem.
A empresa pode solicitar que as duas linhas sejam operadas por meio de operação
simultânea mesmo que o itinerário de uma linha não esteja completamente contido na
outra.

Figura 14 - Operação simultânea entre serviços interestaduais: serviços não totalmente superpostos

Nesse caso, no sentido A-D o horário de partida da linha C-D deve ter uma diferença de
menos de uma hora para o horário previsto da chegada em C na linha A-C. No sentido DA, a partida da linha B deve ter uma diferença de menos de uma hora para o horário
previsto da chegada em B na linha C-D. Essa verificação é feita para todos os horários
em que a empresa solicitar a realização da operação simultânea.
Caso a operação simultânea ocorra entre serviços de categorias diferentes, deverá ser
assegurada ao passageiro, ao longo de toda a viagem, a oferta da categoria de serviço
adquirida na compra da passagem ou categoria superior sem a cobrança da diferença.
O requisito para atendimento do pleito é a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa.

4.2.5 Paralisação operação simultânea entre serviços interestaduais
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Para solicitar a paralisação de operação simultânea a empresa deverá protocolar na
ANTT:







Requerimento de paralisação de operação simultânea, disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/). Caso não haja
necessidade de alteração no esquema operacional de todas as linhas envolvidas estão
dispensados os formulários de esquema operacional e os itinerários gráfico (mapa). A
empresa deve indicá-lo, no entanto, no campo de observações do requerimento de
paralisação de operação simultânea.
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html Os horários das linhas que
forem operados como operação simultânea devem ser indicados pelas empresas no campo
observações e eventuais alterações no quadro de horários deve ser informada
preenchendo as opções de excluir ou incluir horários. Caso a empresa deseje manter o
quadro de horários ela deverá informar no requerimento, no campo de observações;
Formulário de infraestrutura (nos casos em que a empresa venha a utilizar uma nova
infraestrutura no atendimento do serviço modificado) ou nº do protocolo do formulário
de infraestrutura mais recente (disponível em http://tar.antt.gov.br/).

O requisito para atendimento do pleito é a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa.

4.2.6 Implantação de operação conjunta com serviços intermunicipais
Em razão da evolução histórica do setor antes da publicação da Resolução ANTT nº 4.770/2015
surgiram seções intermunicipais em linhas interestaduais. Ocorre que a Constituição Federal de
1988 ao definir a divisão de competências entre os entes federados, estabeleceu que, segundo o
princípio da predominância de interesse, cabe à União as matérias de interesse
preponderantemente geral, ao passo que aos Estados cabem os assuntos de primordial interesse
regional e aos municípios concernem as questões de importância local.
Nessa perspectiva, o inciso XII, alínea e, do art. 21 da Constituição brasileira determina que é
competência da União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os
serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Por sua vez, cabe
aos Estados, nos termos do § 1º do art. 25 da Constituição brasileira, o transporte intermunicipal
de passageiros.
Tendo em vista possível interesse público na continuidade da prestação de serviços que atendam
a tais mercados de transportes, a ANTT pode permitir a operação conjunta de mercados
intermunicipais em linhas interestaduais.
Para tanto, os pedidos de operação conjunta de serviços interestaduais com serviços
intermunicipais deverão ter aos seguintes requisitos:



A empresa que opera os serviços interestaduais deve possuir também a autorização de
operar os serviços intermunicipais objeto do pleito;
Os serviços intermunicipais devem ter coincidência de trecho com o serviço
interestadual;
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A empresa deve apresentar documento comprobatório válido de que o órgão responsável
pela outorga dos serviços intermunicipais delegou à empresa os mercados que pretende
inserir nos serviços interestaduais, emitido pelo órgão responsável pela outorga;
O documento deve expressamente permitir que a empresa opere os serviços em conjunto
com os serviços interestaduais e deve indicar quais os serviços que podem ser operados
nesses termos;

As seções intermunicipais não serão cadastradas nos sistemas interno da ANTT para fim de
emissão de quadro de tarifas, pois os sistemas se destinam apenas ao cadastro dos serviços
interestaduais e internacionais.
Não é permitido que a empresa passe a operar em novos terminais exclusivamente para
atendimento dos mercados intermunicipais.
Será registrado no histórico da empresa a solicitação de inclusão de operação conjunta de serviços
intermunicipais
Os pleitos de operação conjunta de serviços intermunicipais em conexão com serviços
interestaduais sem a existência de trecho coincidente ou que se inicie após o fim da linha
interestadual serão arquivados, visto que se trata de decisão de gestão operacional da empresa, a
qual independe de autorização da ANTT. Ressalta-se que a operação com conexão e/ou
compartilhada não dará à empresa a autorização de operar novos mercados interestaduais
resultantes de novas combinações entre os municípios que serão atendidos pelo serviço por
conexão/compartilhado, que não constem na Licença Operacional da empresa solicitante.
Para solicitar a operação conjunta com serviços intermunicipais a empresa deverá protocolar na
ANTT:



Requerimento de operação conjunta com serviços intermunicipais, disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,



Declaração do poder público estadual responsável pela outorga dos serviços
intermunicipais de que a empresa tem autorização para operar os mercados que
serão operados em conjunto com os serviços interestaduais.
Declaração do poder público estadual responsável pela outorga dos serviços
intermunicipais de que não se opõe a que o serviço intermunicipal seja operado
em conjunto com o serviço interestadual.
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/). Caso
não haja necessidade de alteração no esquema operacional da linha envolvida
estão dispensados os formulários de esquema operacional e os itinerários gráfico
(mapa). A empresa deve indicá-lo, no entanto, no campo de observações.
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html Os horários que
operados como operação conjunta devem ser indicados pelas empresas no campo
observações e eventuais alterações no quadro de horários deve ser informada
preenchendo as opções de excluir ou incluir horários. Caso a empresa deseje
manter o quadro de horários ela deverá informar no requerimento, no campo de
observações;
Formulário de infraestrutura (nos casos em que a empresa venha a utilizar uma
nova infraestrutura no atendimento do serviço modificado) ou nº do protocolo do
formulário de infraestrutura mais recente (disponível em http://tar.antt.gov.br/).
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A empresa pode apresentar uma única declaração do poder público estadual contendo as
especificações das declarações citadas.

O requisito para atendimento do pleito é a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa e a aprovação das declarações do poder público estadual
apresentadas;

4.2.7 Paralisação de operação conjunta com serviços intermunicipais
Para solicitar a paralisação de operação conjunta a empresa deverá protocolar na ANTT:







Requerimento de paralisação de operação conjunta com serviços intermunicipais,
disponível em http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html,
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/). Caso não haja
necessidade de alteração no esquema operacional de todas as linhas envolvidas estão
dispensados os formulários de esquema operacional e os itinerários gráfico (mapa). A
empresa deve indicá-lo, no entanto, no campo de observações do requerimento de
paralisação de operação conjunta.
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html Os horários das linhas que
forem operados como operação conjunta devem ser indicados pelas empresas no campo
observações e eventuais alterações no quadro de horários deve ser informada
preenchendo as opções de excluir ou incluir horários. Caso a empresa deseje manter o
quadro de horários ela deverá informar no requerimento, no campo de observações;
Formulário de infraestrutura (nos casos em que a empresa venha a utilizar uma nova
infraestrutura no atendimento do serviço modificado) ou nº do protocolo do formulário
de infraestrutura mais recente (disponível em http://tar.antt.gov.br/).

O requisito para atendimento do pleito é a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa
4.2.8 Alteração de tipo de serviço da linha base
Caso a empresa tenha uma linha base que seja de um tipo de serviço e queira alterá-lo ela deverá
encaminhar à ANTT:
 Requerimento de alteração de tipo de serviço, conforme modelo em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html;
 Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/) e Itinerário
gráfico (mapa) da linha (apenas para alteração de tipo que incluem alteração de esquema
operacional, caso não seja alterado o esquema operacional a empresa deve indicar no
requerimento, no campo de observações);
 Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa queira fazer
alteração do quadro de horários que deve ser realizada simultaneamente à implantação da
linha. Caso a empresa deseje manter o quadro de horários ela deverá informar no
requerimento, no campo de observações;
 Formulário de infraestrutura (nos casos em que a empresa venha a utilizar uma nova
infraestrutura no atendimento do serviço modificado) ou nº do protocolo do formulário
de infraestrutura mais recente (disponível em http://tar.antt.gov.br/).
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O requisito para atendimento do pleito é a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa.
A empresa deverá respeitar o Art. 55 da 4.770 e oferecer, na frequência mínima
estabelecida pela ANTT, as gratuidades e os benefícios tarifários aos usuários,
independentemente da categoria do ônibus utilizado.

4.2.9 Alteração de esquema operacional
O pleito de alteração de esquema operacional deverá ser encaminhado pela empresa caso ela
possua a linha e deseje alterar a infraestrutura nela utilizada. Destina-se a, por exemplo, alterar
pontos de apoio ou parada utilizados na linha. Nesse pleito não pode ser alterado o seccionamento
da linha ou seu itinerário.
Para solicitar alteração de esquema operacional a empresa deverá encaminhar:






Requerimento de alteração de esquema operacional, conforme modelo em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html;
Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/) e Itinerário
gráfico (mapa) da linha;
Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa queira fazer
alteração do quadro de horários que deve ser realizada simultaneamente à implantação da
linha. Caso a empresa deseje manter o quadro de horários ela deverá informar no
requerimento, no campo de observações;
Formulário de infraestrutura (nos casos em que a empresa venha a utilizar uma nova
infraestrutura no atendimento do serviço modificado) ou nº do protocolo do formulário
de infraestrutura mais recente (disponível em http://tar.antt.gov.br/).

O requisito para atendimento do pleito é a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa.
4.2.10 Realização de viagem direta e semidireta;
Para solicitar alteração de esquema operacional a empresa deverá encaminhar Requerimento de
Realização de Viagem Direta/Semidireta

Os requisitos para atendimento do pleito são a aprovação dos documentos de LOP
encaminhados pela empresa e o atendimento frequência mínima de todas as seções envolvidas.

5 Formulários eletrônicos a serem utilizados nas solicitações
Para solicitar modificações operacionais pode ser necessário que as empresas
encaminhem, além dos requerimentos, os formulários dos itens a seguir.
Quando solicitado pela ANTT é obrigatório que a empresa utilize os formulários
eletrônicos. Não serão mais admitidos esquemas operacionais e infraestrutura elaborados
pela própria empresa.
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O uso dos formulários eletrônicos permite que os pleitos sejam feitos de maneira mais
eficiente, diminuindo os erros das empresas. Além disso torna a análise na mais rápida.
Quando for solicitado que a empresa encaminhe formulários eletrônicos e a empresa
encaminhar formulários por ela elaborados será considerada como uma pendência para a
empresa e essa pode ter o pleito indeferido caso não encaminhe o formulário atendendo
à pendência identificada.

5.1 Formulário de infraestrutura
A infraestrutura da empresa é o conjunto das localidades que a empresa utiliza durante a
operação de seus serviços, para armazenamento de veículos ou para atividades
administrativas da empresa tais como comercialização de bilhetes de passagem. A
empresa deve cadastrar, além de suas garagens, portanto, pontos de Venda, Terminais,
Pontos de Parada e Pontos de Apoio.
Ponto de parada é o local de parada obrigatória ao longo do itinerário para permitir a
alimentação e descanso aos passageiros e à tripulação do ônibus.
O ponto de apoio é um local destinado a higienização, reparos, manutenção e socorro de
ônibus em viagem, bem como ao atendimento à tripulação. Pode estar localizado numa
garagem, num posto de combustível ou em outro local que permita realizar essas tarefas.
Caso seja num posto de combustível é recomendado indicar o nome do posto.
Os terminais são os locais em que diversas empresas oferecem o serviço de transporte de
passageiros em um determinado município. Os terminais podem ser públicos ou privados.
Os terminais públicos concedidos devem ser classificados como terminais públicos.
Caso o embarque seja realizado, por exemplo em uma infraestrutura que não seja um
terminal a infraestrutura é classificada nos sistemas da ANTT como SAU- seção em área
urbana ou como SMR - seção em margem de rodovia, dependendo de onde está
localizada. O formulário ainda não apresenta essas classificações. Nesses casos a empresa
deverá classificar as infraestruturas como Ponto de Venda e incluir uma declaração
listando os pontos de venda que devem ser classificados como SAU ou SMR.
Todo terminal em que a empresa venda passagens deve ser também cadastrado como
ponto de venda. Nos casos em que a empresa realizar venda embarcada deve ser
cadastrado o ponto de venda com a localização aproximada. Nesses casos, deve ser
anexado ao formulário de infraestrutura uma declaração da empresa de que a venda será
realizada dentro do ônibus para a localidade citada. Quando as empresas não possuem
guichês próprios é permitido que a empresa também faça acordo com outras empresas
para que essas vendam seus bilhetes em seus guichês. Nesse caso o guichê da outra
empresa deve ser cadastrado normalmente como ponto de venda.
É necessário apenas um cadastro de infraestrutura para todas as linhas que a empresa
enviará e todos os pontos de seção devem ter um terminal associado, público ou privado
ou um ponto de venda que seja classificado como SAU ou SMR.
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As infraestruturas devem ser cadastradas para todos os tipos de usos possíveis dentro da
operação de todos os serviços da empresa. Por exemplo, se um terminal público for
utilizado como ponto de parada ele deve ser cadastrado como terminal público, como
ponto de parada e como ponto de venda.
São anexos obrigatórios do formulário de infraestrutura a declaração de que o Engenheiro
Civil ou Arquiteto que atestou a adequabilidade da infraestrutura, assinando o Formulário
de Infraestrutura, não possui vínculo com a empresa transportadora e a Comprovação de
vínculo com os respectivos conselhos de classe do Engenheiro Civil ou Arquiteto.
No caso de terminais pode ser necessário encaminhar dois tipos de declarações:




Para terminais privados: declaração comprobatória do poder público local
(prefeitura ou órgão municipal responsável pelo terminal) de que o terminal está
autorizado a funcionar como local de embarque e desembarque de passageiros.
Para terminais rodoviários, públicos ou privados, de municípios com população
acima de 200.000 (duzentos mil) habitantes residentes, com base em dados
atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a
transportadora deverá apresentar declaração comprobatória nominal assinada pelo
responsável pela gestão do terminal, permitindo que a empresa realize embarques
e desembarques no local. A população dos municípios pode ser obtida em
https://cidades.ibge.gov.br/v4.

O cadastro de terminais privados em municípios de mais de 200.000 habitantes requerem
duas declarações: a do gestor do terminal e a do poder público local
Caso a empresa não consiga obter a declaração em tempo hábil para atendimento das
pendências pode ser aceito o protocolo de solicitação ou mensagem de correio eletrônico
à administração do terminal ou à prefeitura. Após solucionar as pendências, no entanto,
o processo ficará sobrestado até que a empresa apresente a declaração pendente.
Para preencher os campos latitude e longitude a empresa pode obter as coordenadas no
Google Maps. Basta a empresa localizar a infraestrutura no sítio eletrônico e clicar sobre
a localização da infraestrutura e escolher a opção “O que há aqui?”
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Figura 15 - Obtenção das coordenadas de uma infraestrutura no Google Maps com a opção “O que
há aqui?”

Será exibida uma caixa com as coordenadas da infraestrutura. É importante que a empresa
copie as informações inclusive com o sinal negativo. Todas as infraestruturas abaixo da
linha do equador têm sinal negativo de latitude e todas as infraestruturas do brasil tem
longitude negativa, pois todas estão localizadas a oeste do meridiano de Greenwich. O
primeiro número fornecido é a latitude e o segundo número é a longitude.

Figura 16 - Coordenadas de uma infraestrutura obtidas no Google Maps

Todas as assinaturas dos formulários deverão ter firma reconhecida.
Todo formulário de infraestrutura deve ser acompanhado de declaração do engenheiro ou
arquiteto que assinou o formulário de que não possui vínculo com a empresa;
Caso a empresa queira excluir infraestruturas do formulário eletrônico que não são mais
utilizadas ela pode fazê-lo somente se excluir todos os esquemas operacionais que as
utilizam ou se excluir o item do itinerário (trecho do itinerário) que o utiliza no formulário
de esquema operacional.

5.2 Formulário de esquema operacional
Se a empresa quisesse, por exemplo, solicitar a linha A-C apresentada no item 1.9 ela
deveria:
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cadastrar os pontos A, B, C, D, p1 e p2 no formulário de infraestrutura, além de
eventuais garagens utilizadas pela empresa que ainda não tenham sido
cadastradas;
indicar no formulário de esquema operacional a sequência em que os pontos eram
percorridos no itinerário da linha e indicar também as seções a serem atendidas na
linha;

No esquema operacional das linhas as infraestruturas podem ser utilizadas para parada
(para lanche ou refeição), como ponto de apoio, ponto de seção, ponto para troca de
motorista ou ponto para troca de veículo. A ANTT faz em sua análise a restrição de que
para pontos de apoio ou parada não podem ser utilizados terminais caso a empresa não
faça seção no terminal, ou seja, se não estiver previsto o embarque e desembarque de
passageiros naquele terminal. Essa restrição tem a finalidade de evitar que as empresas
façam seccionamentos irregulares.
A aprovação do Esquema Operacional de Serviço proposto pela transportadora estará
condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:








Todas as infraestruturas utilizadas no esquema operacional devem ter sido
previamente cadastradas no formulário de infraestrutura;
Os pontos de apoio deverão estar localizados a uma distância máxima de 400
(quatrocentos) quilômetros entre si;
Os pontos de parada e de apoio deverão estar a uma distância máxima de 10 (dez)
quilômetros do itinerário original da linha;
Os pontos de parada para Lanche ou Refeição deverão estar localizados em
intervalos de até 4 (quatro) horas de viagem, para serviços operados por veículos
com sanitário, e em intervalos de até 2 (duas) horas de viagem, para serviços
operados por veículos sem sanitário, sendo admitida uma tolerância de 30 (trinta)
minutos para ambos os casos, quando necessário, até atingir o próximo ponto de
parada;
Os pontos de parada de um serviço podem ser terminais apenas se a empresa
também tiver uma seção com origem ou destino no município naquele serviço; e
A empresa deverá ter direito a operar o mercado correspondente à seção principal
da linha assim como a todos os mercados secundários.

Para viagens noturnas, mediante solicitação devidamente justificada, pode-se autorizar
que os pontos de parada estejam dispostos em intervalos diversos desde que haja
comprovada falta de segurança ou não exista ponto de parada aberto. Nesse caso a
empresa apresente alguma documentação que justifique o pedido. Para justificar com a
ausência de ponto de parada aberto a empresa pode solicitar que os responsáveis pelo
ponto de parada façam uma declaração na qual afirmem que não funcionam em
determinados horários. Para comprovar a falta de segurança a empresa poderá apresentar
reportagens de jornal, boletins de ocorrência ou outra documentação que corrobore a
afirmação de falta de segurança no trecho.
É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em
seus respectivos pontos de seção e nos pontos de parada. No entanto, somente poderá
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ocorrer fracionamento de tarifa nas seções devidamente cadastradas na Licença
Operacional da transportadora.

6 Procedimento de análise dos pleitos pela ANTT
6.1 Procedimentos exclusivos de pleitos com modificação de
mercados
6.1.1 Classificação dos mercados do pleito
Após o recebimento do pedido de mercado a empresa receberá um relatório de solicitação
de mercados no qual será informado à empresa se o mercado é possível de ser autorizado
e, caso não seja possível, o motivo. Exemplo de mercados que não podem ser autorizados
são: mercados semiurbanos, mercados intermunicipais, mercados que não possuem vagas
disponíveis. Caso a empresa encaminhe solicitação de mercados com mercados
pertencente a mais de uma etapa ao relatório informará a qual etapa os mercados
solicitados pertencem. A seleção das empresas para operá-los somente ocorrerá na etapa
correta.
6.1.2 Análise de área de influência
O art. nº 42 da Resolução nº 4770/2015 estabelece que mercados novos que impactem
mercados autorizados existentes estão incluídos nos casos de inviabilidade operacional.
No art. nº 73 estabelece-se que a ANTT deverá estabelecer os parâmetros para a
inviabilidade operacional no período de até 48 meses a partir da publicação da Resolução
nº 4770/2015, em 30/6/2015. O prazo para a finalização da metodologia é, portanto,
30/6/2019.
Até a finalização dos estudos a Resolução nº 5.629/2017, Art. nº 3 estabeleceu que, para
avaliar a área de influência será utilizado um raio de 50 (cinquenta) quilômetros de
distância de um mercado já atendido. A distância de 50 km de outro mercado será adotada
tanto na avaliação da área de influência de mercados novos quanto de mercados
temporários.
No caso de regiões metropolitanas, área de influência de cada município será composta
dos demais municípios que compõem a região metropolitana e será também aplicada a
distância de 50 km. Portanto, para regiões metropolitanas a área de influência será
composta dos municípios que a compõem e dos municípios que se localizam a uma
distância de até 50 km de distância dos municípios da região metropolitana.
Após a definição dos municípios que fazem parte da área de influência dos municípios de
origem e destino do mercado pleiteado, é verificado para todos os mercados atendidos
por meio de LOP publicada nos termos do art. 45 da Resolução nº 4770/2015, se sua
origem e destino estão nas áreas de influência do mercado pleiteado pela empresa para
determinar se determinado mercado afetará outros mercados já operados no sistema.
Nesse caso os mercados não poderão ser autorizados.
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A análise do pedido de mercado novo será feita, portanto, com base na observação
simultânea das áreas de influência da origem e do destino de cada mercado pretendido
pela empresa.
Caso haja interferência em mercados já atendidos por outras empresas, mesmo que
pertençam ao mesmo grupo econômico da solicitante, o pedido do mercado novo será
indeferido e comunicado à empresa. Para os mercados que não apresentem interferências
em mercados já atendidos será dado o encaminhamento para publicação da LOP.

6.1.3 Divulgação dos mercados para outras empresas interessadas
No caso dos mercados vagos e dos mercados novos, no início de cada etapa os mercados
os pedidos de mercados recebidos anteriormente pela ANTT. A divulgação tem a
finalidade de verificar se há outros eventuais interessados se manifestem e protocolem
pretendem operar.
No caso de mercados novos serão divulgados apenas os que não afetam outros mercados
do sistema conforme os critérios apresentados no item 6.1.2. Antes da divulgação dos
mercados as empresas serão informadas da eventual impossibilidade de autorização dos
mercados que afetam outros mercados. No caso de mercados existentes serão divulgados
os mercados que não possuem todas as vagas preenchidas.
Outras empresas que se interessem pela operação dos mercados deverão se manifestar
dentro de um prazo de até 30 dias.
6.1.4 Seleção das empresas a operar os mercados

No caso dos mercados novos ou vagos, encerrado o período de manifestação das empresas
é feito um levantamento das empresas interessadas em cada mercado. Para os mercados
em que o número de interessados é igual ou inferior ao número de vagas é feita a
convocação das empresas. Para os mercados em que o número de interessados é maior
que o de vagas é realizado um processo seletivo para determinar a classificação das
empresas interessadas nos mercados.
Determinada a classificação das empresas interessadas as empresas classificadas dentro
do número de vagas são convocadas para encaminhar à ANTT a documentação prevista
na Resolução nº 4.770.
Após o processo seletivo público dos mercados cujo número de empresas interessadas é
igual ou superior ao número de interessados as empresas classificadas dentro do número
de vagas são convocadas para encaminhar à ANTT a documentação prevista na
Resolução nº 4.770.

6.1.5 Convocação das empresas
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A convocação das empresas é efetuada por meio de correio eletrônico, no qual a ANTT
especifica a documentação que deverá ser entregue. Após a convocação a empresa deverá
apresentar em até 30 dias:
 Requerimento de Envio de documentos de de LOP, disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html.A empresa deve enviar
um requerimento por linha a ser criada ou modificada. Mais de um mercado pode
ser atendido na mesma linha. Na referência do requerimento deve-se indicar o
número da mensagem ou o número do processo (o número do processo sempre é
indicado no assunto da mensagem entre o número da mensagem e o nome da
empresa).
 Formulário de esquema operacional (disponível em http://tar.antt.gov.br/) e
Itinerário gráfico (mapa) da linha.
 Requerimento de quadro de horários (conforme arquivo disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html) caso a empresa queira
fazer alteração do quadro de horários que deve ser realizada simultaneamente à
implantação da linha. Caso a empresa deseje manter o quadro de horários ela
deverá informar no requerimento, no campo de observações. A empresa deverá
respeitar a frequência mínima estabelecida para cada mercado e deverá indicar o
serviço a ser realizado. O quadro com as frequências mínimas dos mercados está
disponível
em
http://www.antt.gov.br/backend/galeria/arquivos/informacoes_para_empresas/re
gular_rodoviario/4470/frequencia_minima_mercados.pdf
 Formulário de infraestrutura a ser utilizada na operação (garagens, pontos de
apoio, pontos de parada, terminais rodoviários e pontos de venda de bilhetes de
passagens). A empresa deverá utilizar o Formulário de Infraestrutura
disponibilizado em tar.antt.gov.br.
As empresas convocadas que não tenham interesse em operar os mercados para os quais
foram convocadas devem informar a desistência à ANTT. A desistência pode ser feita por
meio de protocolo, utilizando o requerimento de desistência de mercado disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html ou pode ser informado por
representante de empresa cadastrado na ANTT por meio de mensagem ao correio
eletrônico getau@antt.gov.br. É importante que as empresas informem as desistências
para que ocorram com a maior rapidez possível as próximas convocações e,
consequentemente, o encerramento do processo seletivo. Mesmo que a empresa não tenha
interesse em mais mercados no processo seletivo em andamento é interesse da empresa
que o processo seja encerrado o mais breve possível para que as outras etapas possam ser
iniciadas.

Para cadastrar veículos a empresa deverá utilizar o Sishab, disponível em
http://www.antt.gov.br/passageiros/SisHAB.html. No endereço citado há um manual de
uso do sistema. No manual está descrito o procedimento a ser adotado para cadastrar
veículos. O cadastro dos veículos deve ser feito antes do envio da documentação. A
empresa deverá se atentar ao Art. 9º da Resolução nº 4.770/2015, que relaciona o capital
social da empresa ao número de veículos utilizados. Para análise somente será
considerado um número de veículos condizente com o capital social da empresa. Caso a

35

empresa possua mais veículos habilitados para o transporte rodoviário que o permitido
para o capital social o número de veículos excedentes será ignorado.
A contagem do prazo de 30 dias inicia no dia seguinte ao envio da mensagem de
convocação. Caso o último dia do prazo não seja um dia útil a empresa poderá encaminhar
a documentação no dia útil seguinte.
Após a análise do pedido a empresa será informada da aprovação ou da existência de
pendências. As análises realizadas são:
 Análise de infraestrutura;
 Análise de esquema operacional;
 Análise de frequência mínima;
 Análise de frota;
 Análise de motoristas;
O prazo para resolver pendências é definido nos editais de processo seletivo ou, caso o
mercado não tenha participado de processo seletivo o prazo é informado pela ANTT. Para
deferimento do pleito e aprovação da autorização dos mercados a empresa deverá ser
aprovada em todas as análises.
6.1.6 Análise dos documentos de Licença Operacional pela Sufis
Esse procedimento é feito para os seguintes pleitos:




Solicitação de mercados novos
Solicitação de mercados vagos
Solicitação de operação de mercados temporários

Após a análise da documentação de LOP na Supas, caso a empresa seja aprovada, o
processo será encaminhado à Superintendência de Fiscalização - Sufis. A empresa
receberá uma mensagem informando os mercados aprovados antes do envio do processo
à Sufis informando os mercados para o quais a documentação foi aprovada.
Nessa superintendência é feita a apuração quanto ao cumprimento dos requisitos
estabelecidos pela Resolução ANTT nº 4.770/2015 nos termos da Portaria n° 10/2017.
São verificadas in loco as informações declaradas pela empresa no que se refere à
infraestrutura, frota, motorista e demais aspectos da Resolução nº 4.770. Além disso é
verificado se há indício de irregularidades nas documentações encaminhadas.

6.2 Demais procedimentos de análise
6.2.1 Análise de infraestrutura;
A análise somente não é realizada nos casos em que não há necessidade de
encaminhamento do formulário de infraestrutura descritos em cada tipo de pleito.
Na análise de infraestrutura verifica-se se:
 a empresa cadastrou pontos de venda em todos os municípios nos quais tem
seccionamento;
 a empresa cadastrou todos os pontos utilizados nas linhas;
 a empresa encaminhou todas as declarações de terminais necessárias;
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o formulário de infraestrutura está devidamente assinados e com firma
reconhecida. O formulário deve ser assinado pelo engenheiro ou arquiteto
responsável e também pelo representante da empresa;
há comprovação de que o engenheiro ou arquiteto é registrado no conselho de
classe;
a localização informada da infraestrutura é condizente com o município
informado no formulário;
a empresa possui inscrição estadual em todas as Unidades Federativas em que
opera ou operará. No que se refere à inscrição estadual, caso a empresa não
possua inscrição Estadual em alguma Unidade Federativa para a qual foi
convocada a operar será aceito protocolo de solicitação da inscrição estadual.
Após solucionar as demais pendências do pleito o processo ficará, no entanto,
sobrestado até que a empresa obtenha as inscrições estaduais necessárias.

6.2.2 Análise de esquema operacional;
Na análise do esquema operacional, no que couber, verifica-se se:
 a empresa possui autorização ou foi convocada para operar todos os mercados
incluídos na linha;
 os pontos de apoio estão localizados a uma distância máxima de 400
(quatrocentos) quilômetros entre si;
 os pontos de parada e de apoio estão a uma distância máxima de 10 (dez)
quilômetros do itinerário original da linha; e
 os pontos de parada estão localizados em intervalos de até 4 (quatro) horas de
viagem, para serviços operados por veículos com sanitário, e em intervalos de
até 2 (duas) horas de viagem, para serviços operados por veículos sem sanitário,
sendo admitida uma tolerância de 30 (trinta) minutos para ambos os casos,
quando necessário, até atingir o próximo ponto de parada;
 Os pontos de parada não estão localizados em terminais nos quais a empresa não
possui ponto de seção;
 As trocas de motoristas devem ser em período inferior a 9 horas.
Na análise dos pleitos em que a empresa apresenta proposta de atendimento de
mercado convocado por meio de implantação de seção permite-se que as empresas
modifiquem os itinerários de linhas existentes e excluam seções.



A exclusão de seções somente é permitida se for mantido o atendimento do
mercado em outro serviço: existente ou proposto pela empresa no processo em
análise

6.2.3 Análise de frota
Na análise de frota verifica-se se:
 A frota habilitada da empresa é suficiente para atendimento tanto dos serviços
que a empresa já opera quanto dos serviços que a empresa pretende operar;
 O capital social da empresa é compatível com o número de veículos habilitados;
 A empresa respeitou a idade média estabelecida na Resolução nº 4.770;
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A potência dos veículos é compatível com a extensão das linhas;

Para aprovação da documentação de LOP a empresa deverá possuir frota suficiente para
atendimento de todos os serviços: os em operação pela empresa e os pretendidos, na
data da entrega da documentação. Ao entregar a documentação, portanto, a frota
necessária para operar os serviços já deverá estar hab
6.2.4 Análise dos motoristas
Nessa análise é verificado se a empresa possui motoristas cadastrados na ANTT. No caso
de empresas que ainda não possuem LOP publicada essa verificação é feita apenas após
o retorno do processo da Sufis para diminuir o impacto financeiro da contratação de
motoristas para a empresa.

6.2.5 Publicação
Esse procedimento é feito apenas para os seguintes pleitos:
 Solicitação de mercados novos (para os documentos aprovados pela Sufis);
 Solicitação de mercados vagos (para os documentos aprovados pela Sufis);
 Solicitação de operação de mercados temporários (para os documentos aprovados
pela Sufis);
 Solicitação de prorrogação de operação de mercados temporários;
 Solicitação de paralisação de atendimento de mercados;
 Implantação de seção;
 Implantação de linha;
 Supressão de seção;
 Supressão de linha;
O procedimento consiste em encaminhar o processo para a Diretoria para a publicação.
Antes do encaminhamento à Diretoria a empresa é informada do andamento do processo.
Após a publicação a empresa é informada do deferimento do pleito e é solicitado que a
empresa informe a data de início de operação a partir da qual pretende operar o serviço
nas condições aprovadas. O início da operação deve ser em até 30 dias da publicação,
podendo ser prorrogado a pedido da empresa apenas nos casos em que o serviço contiver
um mercado novo, desde que solicitado antes do vencimento do prazo. Caso a empresa
não informe a data de início de operação antes do vencimento do prazo o serviço será
ativo no trigésimo dia.
Os novos quadros de tarifas, nos casos em que o pleito envolve a criação de linhas novas
são encaminhados à empresa 5 dias úteis antes da data de início de operação informado.
Nos casos em que o pleito envolve a criação de seções em linhas existentes os novos
quadros de tarifas são encaminhados à empresa 3 dias úteis antes do início da operação
informado.
Caso a data de início de operação desejada seja diferente da data automática de ativação
é importante que a empresa informe, pois, ativado o serviço, caso a empresa não atenda
os novos serviços autorizados pode ser caracterizado abandono de mercado.
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7 Observações finais
7.1 Solução de Pendências
Quando forem identificadas pendências na documentação da empresa e for solicitado que
a empresa encaminhe documentação para saná-la a empresa deve encaminhar a
documentação acompanhada do requerimento envio de documentos de LOP. Deve ser
citada a mensagem que encaminhou a pendência para correto encaminhamento da
documentação.

7.2 Transferência de mercados
A transferência de mercados também se trata de uma alteração nos mercados da empresa,
mas não foram relatados neste documento.
O procedimento para efetuar transferências de mercados são relatados nas instruções para
transferência
de
mercados
disponíveis
em
http://www.antt.gov.br/passageiros/Requerimentos.html.

7.3 Representação
Sempre que as empresas encaminharem documentos à ANTT é necessário que o
representante entregue também documento que comprove que tem poder para representar
a empresa:
 É responsabilidade das empresas garantir que os dados de contato estejam corretos
antes de encaminhar o requerimento à ANTT.


O requerimento deve ser assinado por um dos sócios da empresa ou por
procurador da empresa. No caso dos sócios, deve ser encaminhada cópia
autenticada do contrato social que demonstre que este tem poder para representar
a empresa e cópia autenticada de documento de identidade do sócio.



Para o requerimento assinado por procurador, deverá ser encaminhada a
respectiva procuração e cópia autenticada de documento de identificação do
procurador.

7.4 Quadro de horários
As alterações quadros de horários deverão ser realizadas pela empresa por meio eletrônico
no SGP web em todos os casos exceto os especificados a seguir:




Alteração de quadro de horário de linha base em que há redução de frequência
Alteração de quadro de horário de serviços em que há tarifa promocional
Alteração de quadro de horário a ser realizada simultaneamente a alguma
alteração operacional requerida pela empresa

Somente serão realizadas pela ANTT as alterações de quadros de horário especificadas
acima. As demais deverão ser realizadas pela empresa no sítio eletrônico da ANTT. Caso
a empresa protocole pedido de alteração de quadro de horários que não se enquadrem
nessas situações o pedido será indeferido.
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Nos casos em que os serviços são operados com veículos mistos ou quando há operação
simultânea os quadros horários tem observações relatando essas condições. Nesses casos
a empresa consegue alterar o quadro de horário, mas não consegue alterar a observação.
Caso seja necessário alterar alguma observação a empresa deverá encaminhar o pedido
de alteração de observação ao correio eletrônico getau@antt.gov.br.

7.5 Serviços diferenciados
Conforme informado às empresas por meio do Ofício nº 98/2015 a implantação e
exclusão de serviço diferenciado deve ser realizada pela própria transportadora no SGP,
respeitado o prazo de 15 dias para informação ao usuário. Documentos enviados à ANTT
solicitando a implantação de serviços diferenciados serão indeferidos.

7.6 Double decker e double service.
Os serviços Double decker ou Double service são os serviços operados em veículos com
mais de um tipo de serviço. Por exemplo, um veículo pode oferecer o serviço leito numa
parte do veículo e executivo na outra parte. No caso dos veículos Double Decker os
ônibus possuem dois andares. Para cadastrar esse tipo de operação a empresa deve
cadastrar os dois serviços oferecidos.
O cadastro deve ser feito pelo próprio SGP web e, após realizado, a empresa deverá
encaminhar por correio eletrônico para getau@antt.gov.br solicitação de alteração do
campo de observações do quadro de tarifas para que conste que se trata de serviço Double
Decker ou Double Service nos dois serviços envolvidos.
A separação dos serviços é importante para que se possa manter dados separados de
passageiros transportados para cada tipo de serviço oferecido pelas empresas.

7.7 Como encaminhar os documentos
Pedidos que devem ser analisados em conjunto devem ser protocolados juntos. Por
exemplo, caso a empresa queira implantar uma linha simultaneamente à supressão de
outra linha. Nos demais casos a análise é mais ágil se a empresa realizar um protocolo
por pedido.
Caso a empresa protocole vários pedidos em conjunto que não possuem relação entre si
a ANTT pode dividir o documento para melhor distribuição da análise na ANTT.
É importante que as empresas observem que nesses casos a empresa poderá organizar as
alterações por meio da data de início de operação;
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