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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria de Acompanhamento Econômico
Subsecretaria de Análise Econômica e Advocacia da Concorrência
Coordenação-Geral de Transportes, Infraestrutura Urbana e Recursos Naturais

PARECER SEI Nº 1/2018/COGTR/SUCON/SEAE-MF

Brasília, 08 de janeiro de 2018.

Assunto: Consulta Pública nº 03/2017, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de obter subsídios e
informações adicionais para o aprimoramento da minuta de Resolução, a ser expedida pela ANTT sobre o parcelamento de débitos
não inscritos em dívida ativa, oriundos de multas aplicadas pela ANTT em razão do exercício de seu poder de polícia.
Acesso: Público
1.

Introdução
1. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae/MF) apresenta, por meio deste parecer, considerações
sobre a Consulta Pública nº 03/2017, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de obter subsídios e
informações adicionais para o aprimoramento da minuta de Resolução, a ser expedida pela ANTT sobre o parcelamento de débitos não
inscritos em dívida ativa, oriundos de multas aplicadas pela ANTT em razão do exercício de seu poder de polícia.
2. A citada consulta pública apresenta a proposta de minuta que deve substituir a Resolução ANTT nº 3.561, de 12 de agosto de 2010,
sobre parcelamento administrativo de débitos, e colhe contribuições dos atores externos e da sociedade como um todo para melhoria da
proposta. Segundo a Agência, ao longo dos sete anos de vigência da Resolução nº 3.561/2010, perceberam-se vários problemas na
operacionalização do parcelamento concedido pela ANTT. Aproveita-se também a oportunidade de discussão para acrescentar
melhorias tornadas possíveis pela implementação de novos e mais modernos sistemas informatizados.

2.

Das Melhores Práticas Regulatórias
3. A clara identificação do problema, a apresentação de justificativas para a proposição e a explicitação dos normativos legais que
fundamentam a proposta são parte fundamental das melhores práticas regulatórias e são essenciais para a melhor compreensão da
matéria pela sociedade.
4. Foram disponibilizados para consulta a Nota Técnica nº 046/SUREG/2017, que fundamentou a proposta apresentada à sociedade nesta
Consulta Pública, assim como a minuta de Resolução, o Quadro Comparativo das alterações e a Análise de Impacto Regulatório (AIR).
Avalia-se que, no presente caso, a ANTT atendeu a esses pré-requisitos por explicitar, na nota técnica divulgada, elementos básicos de
uma análise de impacto regulatório, além de uma justificativa com detalhamento do escopo do trabalho e com uma avaliação teórica da
minuta de resolução que se propõe[1].

2.1 Efeitos da Regulação sobre a Sociedade
5. A distribuição dos custos e dos benefícios entre os diversos agrupamentos sociais deve ser transparente, até mesmo em função de os
custos da regulação, de um modo geral, não recaírem sobre o segmento social beneficiário da medida.
6. Segundo a Agência, os principais atores externos atingidos com o aprimoramento da norma do são as pessoas físicas e jurídicas que
possuem débito junto à ANTT em decorrência de multas aplicadas pela Agência. Internamente à Agência, as áreas envolvidas são a
Gerência de Processamento de Autos de Infração e Apoio à JARI[2] (Geaut), dentro da Superintendência de Fiscalização (Sufis);
Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros (Supas); Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte
Ferroviário de Cargas (Sufer); Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviárias (Suinf); Gerência de Defesa do Usuário
e da Concorrência (Geduc), dentro da Superintendência de Governança Regulatória (Sureg); Gerência de Finanças e Contabilidade
(Gefin) dentro da Superintendência de Gestão (Sudeg); e Gerência de Tecnologia da Informação (Getin).
3 Da minuta de resolução submetida à Consulta Pública
7. Segundo a “Análise de Impacto Regulatório, versão 1.0, 004/2017/SUREG/ANTT/Parcelamento de Débitos – Código PET 1.26”, ao
longo da sua vigência a Resolução ANTT nº 3.561/2010 apresentou vários problemas de operacionalização e de eficácia na diminuição
da inadimplência dos entes regulados. Os problemas levantados foram: (1) a consolidação dos débitos (prazo) e concessão dos
parcelamentos, (2) competência para autorizar os parcelamentos abaixo do teto; (3) obrigatoriedade de parcelar o total dos débitos; (4)
valor mínimo das parcelas; e (5) valor limite para aprovação sem anuência da Diretoria. Além disso, a discussão da norma
proporcionou a oportunidade de atualizá-la como um todo, principalmente no que diz respeito a sistemas automatizados de
processamento de multas e débitos que facilitem a operacionalização do parcelamento, e que porventura inexistiam à época da
publicação da Resolução nº 3.561/2010. Assim sendo, a ação regulatória proposta visa melhorar a operacionalização da concessão do
parcelamento de débitos não inscritos em Dívida Ativa e aumentar o recebimento de receitas da ANTT, como demonstrado no Quadro
a seguir.
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“Quadro Comparativo das Alterações” elaborado pela ANTT e disponível em http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/52775.html .
Acesso em 07/12/2017.

8. Em relação ao “Prazo para análise e deferimento do parcelamento”, contido no quadro acima, a minuta da proposta prevê deferimento
automático em 90 dias do pleito de parcelamento, caso não haja pronunciamento da ANTT, com a justificativa de que não tem sido
possível cumprir o prazo estabelecido pela Resolução nº 3.561/2010, principalmente quando o pedido de parcelamento tem de ser
aprovado pela Diretoria. Ainda que este princípio tenha utilizado como analogia o inciso II do art. 12 da Lei nº 10.522/2002, que dispõe
sobre o parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa, este mecanismo não segue as boas práticas regulatórias, razão pela qual esta
Secretaria recomenda a não utilização desse mecanismo de deferimento.
9. Sobre esse tema, a Nota Técnica nº 046/SUREG/2017 assim dispõe acerca do prazo de noventa dias para o deferimento automático do
parcelamento:
88. Tal proposta levou em consideração que, dependendo do prazo de análise do pedido, poderia haver aumento nos juros a
serem cobrados, e que o interessado não deveria arcar com o custo de uma possível morosidade administrativa.
89. (...) Optou-se por estabelecer que o deferimento será automático após 90 dias, caso não haja manifestação da autoridade
competente, assim como é feito no parcelamento de débitos inscritos em Dívida Ativa (e replicado pela maioria das Agências
Reguladoras Federais nos seus parcelamentos administrativos), entendendo-se que esse prazo é adequado para o tamanho atual
da demanda atual e prevista.” (grifos nossos).

10. No que tange ao custo de possível morosidade administrativa, registre-se que não há que se falar em custos ao interessado por conta
do período de análise do parcelamento, uma vez que a incidência de juros se dá tão somente por descumprimento de obrigação prevista
na legislação. Assim, a incidência de juros somente seria evitada pelo cumprimento da legislação, não se recomendando que a estrutura
administrativa da agência regulatória seja aumentada para essa finalidade, vez que tal estrutura é onerada por meio de recursos
orçamentários sustentados de modo difuso por toda a sociedade, o que vai de encontro às melhores práticas regulatórias.
11. Quanto ao prazo de noventa dias propriamente dito, verifica-se que a agência considera adequado esse prazo para a demanda atual
de pedidos de parcelamento. Logo, não haveria necessidade de deferimento automático por decurso de prazo, uma vez que, conforme
salientado no excerto acima, a própria agência considerou adequado o prazo de noventa dias para a análise de pedidos de parcelamento.
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Portanto, verifica-se que o prazo de noventa dias seria adequado sem a necessidade de deferimento automático dos pedidos de
parcelamento
3.2

Análise do Impacto Concorrencial
12. O impacto concorrencial de uma medida regulatória pode ocorrer por meio de: i) limitação no número ou variedade de
fornecedores; ii) limitação na concorrência entre empresas; iii) diminuição do incentivo à competição; e iv) limitação das opções dos
clientes e da informação disponível.[3] Considerando tais critérios, não foram verificados indícios de que a proposta em análise resulte
em impactos concorrenciais negativos.

4. Considerações Finais
13. Ante o exposto, a Seae considera, no âmbito de suas competências e dado o teor da matéria, que a minuta de Resolução em comento
representa uma iniciativa louvável da ANTT em normatizar o parcelamento de débitos não inscritos em Dívida Ativa, entretanto esta
Secretaria sugere que minuta da proposta não preveja deferimento automático em 90 dias do pleito de parcelamento, caso não haja
pronunciamento da ANTT, visto que este mecanismo não segue as boas práticas regulatórias.

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
FÁBIO COELHO BARBOSA
Coordenador de Transportes, Infraestrutura Urbana e Recursos Naturais

Documento assinado eletronicamente
ANDREY GOLNER BAPTISTA SILVA
Coordenador-Geral de Transportes, Infraestrutura Urbana e Recursos Naturais

De acordo.
Documento assinado eletronicamente
DANIEL PALARO CANHETE
Subsecretário de Análise Econômica e Advocacia da Concorrência, Substituto

[1] Disponível em http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/52775.html . Acesso em 07/12/2017.
[2] Junta Administrativa de Recursos de Infrações, responsável por julgar os recursos das multas aplicadas, pela própria ANTT, com base no Inciso VIII do Art. 21 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
[3] OCDE (2011). Guia de Avaliação da Concorrência. Versão 2.0. Disponível em: http://www.oecd.org/daf/competition/49418818.pdf.

Documento assinado eletronicamente por Andrey Goldner Baptista Silva, Coordenador(a)Geral de Transportes, Infraestrutura
Urbana e Recursos Naturais, em 08/01/2018, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fábio Coelho Barbosa, Coordenador(a), em 08/01/2018, às 11:08, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Palaro Canhete, Coordenador(a)Geral de Advocacia da Concorrência em Setores
Regulados, em 08/01/2018, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0265298 e o código CRC 700CE5C2.
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