
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

DIRETORIA COLEGIADA 

RESOLUÇÃO Nº 5.823, DE 12 DE JUNHO DE 2018 

Dispõe sobre os requisitos e procedimentos para celebração e 
acompanhamento de Termos de Ajustamento de Conduta a 
serem firmados no âmbito da ANTT para correção ou 
compensação de descumprimentos de obrigações contratuais, 
legais ou regulamentares, e dá outras providências 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, pelo Regimento 

Interno aprovado pela Resolução ANTT nº 5.810, de 3 de maio de 2018, fundamentada no Voto 

DSL - 151, de 7 de junho de 2018, e no que consta do Processo 50500.349324/2016-56, RESOLVE: 

CAPÍTULO I                  

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º Os compromissos de ajustamento de conduta firmados entre a ANTT e Agentes 

Regulados observarão os requisitos e procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 

§1º Para fins desta Resolução, consideram-se Agentes Regulados concessionárias, 

permissionárias, autorizatárias, transportadores habilitados e demais inscritos sujeitos à 

regulação da ANTT. 

§2º O compromisso de ajustamento de conduta será tomado por meio de Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC e terá por objeto a correção de descumprimentos de obrigações 

contratuais, legais ou regulamentares, pelo Agente Regulado. 

§3º Nos casos em que os descumprimentos de obrigações contratuais ou regulamentares pelo 

Agente Regulado já tenham sido corrigidos ou tenham exauridos seus efeitos, o TAC terá por 

objetivo compensar os efeitos do descumprimento, por meio da execução de obrigações não 

previstas originalmente no instrumento de outorga. 

§4º O TAC possui eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.347, 

de 24 de junho de 1985. 

CAPÍTULO II                                               

DO PROCEDIMENTO PARA CELEBRAÇÃO DO TAC 

Art. 2º O TAC poderá ser proposto pela ANTT ou pelos Agentes Regulados. 

§1º Quando provocada pelo Agente Regulado, a proposta de celebração do TAC deverá ser 

formulada por petição escrita, dirigida à Superintendência competente, interrompendo-se a 

prescrição da ação punitiva, na forma do art. 2º, IV, da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999. 

§2° Para fins desta Resolução, considera-se Superintendência competente a Superintendência 

de processo organizacional responsável pela regulação do serviço prestado pelo Agente 

Regulado ou pela gestão do respectivo instrumento de delegação firmado pela ANTT envolvido 

no TAC, salvo excepcionalidades especificadas em cada caso concreto. 



§3º A apresentação de proposta de TAC e a sua celebração não importam confissão do Agente 

Regulado quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da ilicitude da conduta relativa ao 

objeto da proposta. 

Art. 3º A proposta de celebração de TAC deverá conter, no mínimo: 

I - a indicação da conduta que deseja corrigir ou compensar e, se cabível, dos processos 

administrativos a serem abrangidos pelo ajuste; e                                                                                               II 

- obrigações objeto do TAC, acompanhadas do respectivo cronograma de execução. 

Parágrafo único. O documento de que trata o presente artigo deverá ser acompanhado de 

provas acerca da regularidade fiscal do Agente Regulado. 

Art. 4º Não será admitido TAC nas seguintes hipóteses: 

I - quando o Agente Regulado houver descumprido TAC há menos de 3 (três) anos, contados da 

decisão definitiva que confirmar o descumprimento;                                                                                   II 

- quando tiver por objeto obrigação presente em TAC anteriormente celebrado;                                    

III - quando não restar comprovado interesse público na celebração do TAC; e                                             

IV - quando já aplicada penalidade por decisão definitiva em processo administrativo 

sancionatório, observado o disposto no art. 28. 

Parágrafo único. Havendo ação judicial relativa aos processos sancionatórios sobre os quais se 

interessa ajustar a conduta, deverá o Agente Regulado comprovar a renúncia à pretensão nos 

processos judiciais correspondentes até a data de assinatura do TAC. 

Art. 5º Recebido o requerimento de celebração de TAC, caberá à Superintendência competente, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a realização de juízo de admissibilidade e avaliação quanto ao mérito 

do pedido, analisando a adequação da proposta ao interesse público, às normas vigentes e às 

regras da presente Resolução. 

§1º A Superintendência competente, por decisão fundamentada, poderá admitir, inadmitir ou 

propor alterações ao requerimento de celebração de TAC. 

§2º Nas hipóteses de inadmissão, rejeição ou proposta de alterações ao requerimento de TAC, 

a proponente será intimada, podendo recorrer da decisão ou promover as adequações 

solicitadas pela Superintendência competente no prazo de 15 (quinze) dias, após os quais, não 

havendo manifestação, os autos pertinentes serão arquivados. 

§3º Interposto recurso contra a decisão, a Superintendência competente terá 5 (cinco) dias para 

retratar-se ou encaminhar o recurso para apreciação pela Diretoria Colegiada, na forma do art. 

8º da presente Resolução. 

§4º Admitida a proposta de celebração de TAC, o Agente Regulado terá 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação da minuta de TAC nos termos do art. 11, contados a partir da data de admissão 

da proposta de TAC pela Superintendência competente. 

§5º Após o recebimento da minuta de TAC, a Superintendência competente promoverá as 

adequações necessárias e encaminhará os autos à Procuradoria Federal junto à ANTT para 

manifestação sobre os aspectos jurídicos da proposta, no prazo legal, sendo em seguida 

submetida à Diretoria Colegiada. 

Art. 6º No TAC proposto pela ANTT, caberá à Superintendência competente observar os 

requisitos dos art. 3º e 4º. 



§1º A proposta de TAC será encaminhada ao Agente Regulado, que deverá manifestar-se no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da proposta. 

§2º Caso a manifestação do Agente Regulado suscite modificações à proposta inicial, a ANTT 

fará o juízo de admissibilidade e a avaliação quanto ao mérito do pedido, respeitando os 

mesmos trâmites e prazos do processo de análise e requerimento de celebração de TAC 

dispostos do art. 5º. 

§3º Admitida pelo Agente Regulado a proposta de celebração de TAC, o processo deverá ser 

instruído com a minuta de TAC, nos termos do art. 11, posteriormente encaminhado à 

Procuradoria Federal junto à ANTT para manifestação sobre os aspectos jurídicos da proposta, 

no prazo legal, sendo em seguida submetido à Diretoria Colegiada. 

§4º Inadmitida a proposta de TAC pelo Agente Regulado, o processo será arquivado. 

Art. 7º Eventual desistência pelo Agente Regulado,expressa ou tácita, após decisão de 

admissibilidade da proposta pela Superintendência competente, impedirá nova proposta de TAC 

relativa ao mesmo objeto. 

Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica à hipótese em que o Agente Regulado 

não observar o prazo previsto no art. 9º, §1º. 

Art. 8º Compete à Diretoria Colegiada avaliar se a celebração de TAC é o meio mais adequado e 

próprio à realização do interesse público no caso concreto, considerando, dentre outros 

aspectos, a proporcionalidade da proposta em relação à gravidade da conduta em análise e à 

efetiva proteção aos direitos da coletividade, autorizando ou rejeitando sua celebração, por 

decisão irrecorrível 


