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Anexo ao Ofício nº. 065/2017/AC/3ªCCR, de 3 de março de 2017. 
 

Anexo 

 

Brasília, 3 de março de 2017. 

 

Assunto: Prorrogação do contrato da malha paulista 

 

 

1. DO OBJETO 

1. O presente anexo encerra considerações técnicas acerca dos documentos jurídicos e estudos 
técnicos relativos à prorrogação do prazo de vigência contratual da concessionária América Latina 
Logística Malha Paulista S.A. - ALLMP, submetido ao processo de participação e controle social 
– Audiência Pública nº 10/2016, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. 

 
2. DO CONTEXTO 

2. A proposta submetida ao processo de participação social, de acordo com a cronologia dos 
fatos apresentada no documento intitulado Relatório Final, teve início com a solicitação da 
concessionária fundada na Cláusula Terceira do Contrato de Concessão, que admite, “em havendo 
interesse manifesto de ambas as partes,” a prorrogação do contrato, até o limite máximo total de 
30 anos, “a exclusivo critério da CONCEDENTE”. Nos termos do § 2o da referida cláusula 
contratual, são requisitos objetivos do ato de prorrogação a ausência de “condenação administrativa 
ou judicial por abuso de poder econômico e o atingimento e a manutenção da prestação de serviço 
adequado. 

Parágrafo 2o A CONCESSIONÁRIA poderá pleitear a prorrogação da CONCESSÃO 
desde que não tenha sido reincidente em condenação administrativa ou judicial por abuso 
de poder econômico e tenha atingido e mantido a prestação de serviço adequado. 

3. Posteriormente ao pedido, sobreveio regulamentação sobre a matéria tanto por parte do então 
Ministério dos Transportes - MT quanto da ANTT, respectivamente, Portaria MT no 399, de 17 de 
dezembro de 2015, e Resolução ANTT no 4.975, de 18 de dezembro de 2015. 

4. A Portaria MT no 399/2015 estabeleceu as seguintes diretrizes a serem seguidas pela ANTT 
para prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias em decorrência de Novos Investimentos 
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em Concessões Existentes no âmbito do Programa de Investimento em Logística – 2015 – PIL-
2015: 

Art. 1º - Estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT para prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias em 
decorrência de Novos Investimentos em Concessões Existentes no âmbito do Programa 
de Investimento em Logística - 2015. 
§ 1º - Nos casos previstos no caput, a ANTT deverá considerar, especialmente, as 
seguintes diretrizes: 
I - necessidade de realização imediata de novos investimentos na malha ferroviária 
concedida, visando: 
a) ampliar a capacidade de transporte da infraestrutura ferroviária concedida, quando 
necessário; 
b) aumentar a segurança do transporte ferroviário; e 
c) melhorar a qualidade da infraestrutura ferroviária concedida e a eficiência na operação 
ferroviária; 
II - ratificação, adaptação e adequação dos contratos de concessão às boas práticas de 
regulação, nos termos da legislação vigente; e 
III - ampliação do compartilhamento de infraestrutura ferroviária e de recursos 
operacionais entre as concessionárias, autorizatárias e transportadores de carga própria 
de forma a fomentar a concorrência e a eficiência setorial.  
§ 2º - A ANTT poderá prorrogar os contratos de concessão em vigor desde que estes 
possuam previsão expressa de prorrogação. (grifos não constantes do original). 

5. Por sua vez, a Resolução ANTT no 4.975/2015, estabeleceu os procedimentos e diretrizes 
para a repactuação dos contratos de concessão de ferrovias no caso de pedido de prorrogação de 
prazo, formulados por concessionárias.  

6. Mais recentemente, foi editada a Medida Provisória no 752, de 24 de novembro de 2016, que 
estabeleceu diretrizes gerais para a prorrogação antecipada e a relicitação de contratos de parceria 
atualmente existentes na Administração Pública Federal. Sem prejuízo de discussão futura acerca 
da constitucionalidade de algumas de suas disposições, a referida medida provisória trouxe novos 
requisitos a serem observados em caso de prorrogação dos contratos. De modo geral, a referida 
medida provisória previu a possibilidade da prorrogação antecipada dos contratos de concessão de 
ferrovias desde que ocorra a inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual 
vigente e que sejam atendidas determinadas exigências. Veja-se: 
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Art. 3º O Ministério setorial ou as agências reguladoras, na condição de órgão ou 
entidades competentes, adotarão nos contratos prorrogados ou relicitados as melhores 
práticas regulatórias, incorporando novas tecnologias e serviços e, conforme o caso, 
novos investimentos. 
(...) 
Art. 6o A prorrogação antecipada ocorrerá por meio da inclusão de investimentos não 
previstos no instrumento contratual vigente, observado o disposto no art. 3o. “ 
§ 1o A prorrogação antecipada ocorrerá apenas nos contratos de parceria cujo prazo de 
vigência, à época da manifestação da parte interessada, encontrar-se entre cinquenta e 
noventa por cento do prazo originalmente estipulado. 
§ 2o A prorrogação antecipada estará, ainda, condicionada ao atendimento das seguintes 
exigências por parte do contratado: 
(...) 
II - quanto às concessões ferroviárias, a prestação de serviço de transporte ferroviário 
adequado, entendendo-se como tal: 
a) o cumprimento das metas de produção e de segurança definidas no contrato, por três 
anos dentro do intervalo de cinco anos, contados da data da proposta de antecipação da 
prorrogação; ou 
b) o cumprimento das metas de segurança definidas no contrato nos últimos cinco anos, 
contados da data da proposta de antecipação da prorrogação. 
(...) 
Art. 8o Caberá ao órgão ou à entidade competente apresentar estudo técnico que 
fundamente a vantagem das prorrogações do contrato de parceria em relação à realização 
de nova licitação para o empreendimento. 

7. Uma vez, a princípio, ultimada a instrução do feito, à luz dos dispositivos ora citados, a 
ANTT submeteu ao debate público os documentos jurídicos e estudos técnicos sobre a prorrogação 
do prazo de vigência contratual da concessionária ALLMP. 

8. Esse é o breve contexto. 
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3. DAS CONTRIBUIÇÕES 
 

3.1.Da audiência pública 

9. As audiências públicas são procedimentos que induzem a uma decisão política ou legal com 
legitimidade e transparência. Trata-se de instância referente ao processo de tomada de decisão, na 
qual se confere a todas as pessoas possivelmente afetadas a oportunidade de se manifestar 
previamente ao ato.  

10. Todavia, a efetividade da participação no procedimento pode ser comprometida caso o poder 
público não confira aos atores interessados em se pronunciar no feito os elementos necessários à 
identificação e à análise do problema, ao entendimento dos objetivos pretendidos e, ainda que 
sucinta, à avaliação dos custos e benefícios de sua implementação. O acompanhamento e o controle 
da atividade pública pelos diversos atores e, em especial, pela sociedade, demandam que as 
escolhas finais feitas pelo poder público sejam sustentadas por justificação escrita, pública e 
racionalmente fundamentada. 

11. Particularmente no tocante às agências reguladoras, é indispensável que essas entidades, no 
intuito de melhor validar as suas ações, empreendam estudos das estimativas dos custos implícitos 
em cada norma proposta, condicionando a sua aprovação à demonstração de que os benefícios a 
serem produzidos justificam a sua implementação. Do mesmo modo, também é imperioso que, 
para a legalidade e legitimidade do processo, as contribuições apresentadas, assim também 
considerados os esclarecimentos e considerações formulados, sejam analisadas pelo poder público, 
acolhendo-as ou rejeitando-as, sempre com a devida motivação, sob pena de restar caracterizado o 
que Justen Filho (2003) denomina por participação externa “cosmética”: 1 

No entanto, a mera participação popular e a audiência da sociedade são insuficientes. É 
fundamental que a atividade decisória da agência incorpore a participação popular, 
mesmo quando não aceda com as sugestões e propostas apresentadas. Incorporar a 
participação popular significa reconhecer como relevante a intervenção externa, 
acolhendo-a ou justificando sua rejeição. 
Não se admite o fenômeno que se poderia qualificar como participação externa 
“cosmética”. A expressão indica a situação em que a agência predetermina sua decisão 
e desencadeia uma série de formalidades, inclusive com audiências públicas, destinadas 

                                                           
 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na “regulação independente”? Revista de Direito Público da Economia. Belo Horizonte: 

Fórum, ano 1, n.2, abr./jun. 2003.  
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apenas a dar uma aparência de democracia à decisão. Assim, ouvem-se os particulares e 
os segmentos interessados, mas se adota decisão desvinculada de todas as contribuições. 
(Grifos não constantes do original) 

12. Nesse sentido, conforme se verá ao longo da presente manifestação, no intuito de contribuir 
para o processo de participação e controle social, sem detrimento de eventual discussão sobre a 
legalidade do procedimento, foram identificadas inúmeras questões que, caso não sejam 
adequadamente esclarecidas inviabilizam a própria prorrogação do contrato ou ao menos a sua 
realização nos termos ora propostos. 

 

3.2.Das considerações preliminares 

13. Em linhas gerais, a presente audiência pública dispõe sobre a prorrogação antecipada do 
contrato de concessão da ALLMP, com a extensão do seu prazo por mais 30 anos, atendido certos 
requisitos e mediante a ampla repactuação dos termos originalmente contratados. 

14. Para tanto, a ANTT, no Relatório Final, considera que a medida se trata de política pública 
de “repactuação dos contratos de concessão vigentes no modal ferroviário, condicionando-os à 
realização de investimentos na infraestrutura ferroviária pelas concessionárias, e consequente 
prorrogação de seu prazo de vigência”. 

15. Nesses termos, ressalta que “compete ao Presidente da República, com o auxílio dos 
Ministros de Estado, a elaboração de planos e programas gerais, regionais e setoriais de governo 
com vistas a promover o desenvolvimento econômico e social do País, os quais serão vinculantes 
para o setor público e indicativos para o setor privado”. E, por sua vez, enquanto agência 
reguladora, entende que lhe compete a implementação das políticas públicas estabelecidas, 
“segundo os princípios e diretrizes estabelecidos neste comando legal, com vistas a harmonizar, 
preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das empresas concessionárias, 
permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, arbitrando conflitos de 
interesses e impedindo situações que configurem competição imperfeita ou infração da ordem 
econômica.” 

16. Em face do exposto, questiona-se, preliminarmente:  

a. foi verificado o alinhamento do plano de negócios da concessionária aos 
instrumentos de planejamento setorial, particularmente quanto ao Plano Nacional 
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de Logística Integrada – PNLI? Em caso afirmativo, qual o teor da manifestação? 
Em caso negativo, justificar. 

b. o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República 
– CPPI, que, nos termos da Medida Provisória no 752/2016, passou a exercer as 
atribuições legais conferidas ao Conselho Nacional de Infraestrutura de Transporte 
– Conit, foi ouvido no processo? Em caso afirmativo, qual o teor da manifestação? 
Em caso negativo, justificar. 

 

3.2.1. Dos requisitos legais e regulamentares 

17. Dentre os requisitos legais e regulamentares previstos, merecem destaque, em particular, o 
critério para a aferição da prestação de serviço adequado, o juízo de discricionariedade e a 
demonstração de vantajosidade, previstos respectivamente, nos arts. 6o, inc. II, 5o, § 1o e 8o, da 
Medida Provisória nº 752/2016. 

18. A legalidade do critério para a aferição da prestação do serviço adequado (restrito aos últimos 
5 anos da concessão), será oportunamente questionada, conforme o caso, em juízo. No momento, 
cumpre questionar especificamente os dois últimos destaques. 

19. O art. 5º, § 1º, da Medida Provisória nº 752/2016, dispõe que, entre outros aspectos, a decisão 
acerca da prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias está sujeita à 
discricionariedade do órgão competente, no presente caso, assim considerada a ANTT, diante do 
disposto no art. 1º, §2º, Portaria MT nº. 399/2015, in verbis: 

Medida Provisória nº 752/2016 
Art. 5º A prorrogação contratual e a prorrogação antecipada dos contratos de parceria 
nos setores rodoviário e ferroviário observarão as disposições dos respectivos 
instrumentos contratuais, balizando-se, adicionalmente, pelo disposto nesta Medida 
Provisória. 
§ 1º As prorrogações previstas no caput poderão ocorrer por provocação de qualquer 
uma das partes do contrato de parceria, estando sujeitas à discricionariedade do órgão 
ou da entidade competente. 
 
Portaria MT nº. 399/2015 



7 
 

Art. 1º - Estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT para prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias em 
decorrência de Novos Investimentos em Concessões Existentes no âmbito do Programa 
de Investimento em Logística - 2015. 
(...) 
§ 2º - A ANTT poderá prorrogar os contratos de concessão em vigor desde que estes 
possuam previsão expressa de prorrogação. (grifos não constantes do original). 

20. Isso significa dizer que, para além do cumprimento dos requisitos objetivos previstos, a 
referida decisão exige da agência reguladora o juízo de discricionariedade do ato. Na lição de De 
Mello (1992), discricionariedade é:2 

(...) a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo 
critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre dois comportamentos cabíveis, 
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada 
à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da 
liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma 
solução unívoca para a situação vertente. 

21. Em face desse juízo de discricionariedade conferido à ANTT e considerando os 
levantamentos sobre a concessionária e as questões-problema apresentados pela própria agência, 
as quais indicam: 

a. a existência de expressivos encargos decorrentes de obrigações não cumpridas no 
âmbito dos contratos de concessão e arrendamento vigentes, no montante 
aproximado de mais de R$ 1 bilhão (Seção 4.2.3, do Relatório Final); 

b. o significativo volume de procedimentos administrativos de aplicação de 
penalidades instaurados em desfavor da concessionárias (147 processos), os quais 
compõem a avaliação dos seus antecedentes (Seção 4.2.4, do Relatório Final); 

c. o representativo volume de judicialização em desfavor da ANTT, os quais também 
compõem a avaliação dos seus antecedentes (Seção 4.2.5, do Relatório Final); 

                                                           
 
2 DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e controle jurisdicional. Malheiros Editores. São Paulo. 1992. 
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d. a saturação da capacidade da ferrovia, mesmo com a realização dos investimentos 
propostos já em 2023, ou seja, antes mesmo do término do prazo contratual vigente 
(Seção 4.5.1.1, do Relatório Final); 

e. o estado inadequado de conservação e manutenção da via permanente (Seção 
4.5.1.2, do Relatório Final); 

f. a expressiva extensão de trechos ferroviários sem tráfego (Seção 4.5.1.4, do 
Relatório Final); 

g. o baixo desempenho operacional da concessionária (Seção 4.5.1.5, do Relatório 
Final);  

a agência considera conveniente e oportuna prorrogação do contrato de concessão da ALLMP, nos 
termos propostos? Justifique. 

22. No caso de as presentes indagações não serem suficientes para demonstrar a não realização 
do interesse público na prorrogação do contrato de concessão, em particular, na forma pretendida, 
constata-se que a referida proposta não se sustenta no aspecto referente à demonstração das 
vantagens associadas à prorrogação do contrato de parceria em relação à realização de nova 
licitação. Se a análise de impacto regulatório – AIR apresentada no Relatório Final tinha esse 
propósito, se mostra insuficiente para esse fim. 

23. Primeiramente, por que se funda em premissa equivocada que assimila como diretriz política 
impositiva a prorrogação do referido contrato nos termos pretendidos. Observa-se que o Relatório 
aplica o disposto no Decreto nº 4.130/2002 e na Portaria MT nº 399/2015, de modo a restar 
caracterizado que a única forma de se conseguir os objetivos estabelecidos na portaria é a 
repactuação dos contratos de concessão do serviço público ferroviário sem a apresentação de 
qualquer justificativa para o descarte de outras possibilidades, seja de repactuação em termos 
distintos do pretendido pela concessionária em seu plano de negócio seja mediante a extinção da 
concessão, que além de previstas no referido Decreto, são de competência da ANTT desde sua 
criação pela Lei nº 10.233/2001, nos termos seguintes: 

Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 

 (…) 
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III – propor ao Ministério dos Transportes os planos de outorgas, instruídos por estudos 
específicos de viabilidade técnica e econômica, para exploração da infra-estrutura e a 
prestação de serviços de transporte terrestre; 

III - propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão e permissão, os planos 
de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, para 
exploração da infraestrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre; (Redação 
dada pela Lei nº 12.996, de 2014) 

IV – elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, 
garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de 
transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição; 

V – editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de infra-estrutura e de 
prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos 
contratos e demais instrumentos administrativos; 

VI – reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infra-
estrutura e prestação de serviços de transporte terrestre já celebrados antes da vigência 
desta Lei, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos 
respectivos contratos; 

24. Ora, se o próprio relatório conclui que o propósito do Governo Federal é a expansão da 
capacidade do tráfego do Subsistema Ferroviário Federal, a competição entre operadores de 
transporte ferroviário, como meio de redução do frete ferroviário e consequente aumento da 
competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, o caminho a ser delineado para 
a renovação de uma concessão com tantos problemas na prestação do serviço (demonstrados na 
Seção 4.2 do Relatório), deveria partir da realização de estudos mais detalhados para avaliar todos 
os aspectos relacionados à prestação do serviço concedido a fim de se verificar, de fato, se a 
renovação da concessão com ALLMP é a possibilidade que melhor atenderá ao interesse público 
na prestação do serviço.  

25. Conforme salientado anteriormente, verifica-se que a ANTT se vinculou “implicitamente” à 
renovação do contrato. Definiu-se o modelo que seria adotado, para então se buscar os argumentos 
que apontassem essa solução como a “mais benéfica” ao interesse público, privilegiando-se com 
isso, sobremaneira, os interesses da Concessionária, que hoje utiliza do ramal ferroviário apenas 
nos trechos que atendem aos seus interesses, tendo em vista que no modelo atual foi permitida a 
outorga às empresas usuárias da via, consoante disposto em trecho do relatório: 
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122. Na prática, o que se observou é que o transporte da carga própria era priorizado na 
infraestrutura da concessionária, e, estando cumpridas as metas de produção, não 
existiam instrumentos contratuais ou regulatórios que obrigassem a realização de 
investimentos para aumento da capacidade da via, a despeito da crescente demanda 
potencial pelo serviço. 

123. Diante do cenário exposto anteriormente, em que se observa a existência de 
concessionárias que acumulam a característica de exploradora e usuária do serviço de 
transporte ferroviário de cargas, e considerando, ainda, o exercício monopolístico que se 
observou na exploração da referida atividade, chamou atenção desta Agência 
Reguladora a dificuldade muitas vezes enfrentada por usuários do serviço em fazer 
chegar sua carga ao destino pretendido bem como em ter acesso à forma mais barata e 
eficiente de fazê-lo. 

26. De outra parte, a AIR também se mostra falha porque as próprias alternativas regulatórias 
desenhadas apresentam ou se constituem em visões simplistas do problema regulatório ou não se 
afiguram como alternativas válidas. Nos termos da AIR, haveria 4 alternativas regulatórias, a saber: 

Opção 1 (nada a fazer): Manter a situação como está atualmente, e aguardar o final da 
concessão;  

b. Opção 2 (prorrogação simples): Prorrogar simplesmente o atual contrato de 
concessão, conforme previsto em sua cláusula contratual, mantendo-se as atuais regras 
vigentes no contrato de concessão;  

Opção 3 (reequilíbrio com prazo): Promover um reequilíbrio no prazo da concessão, de 
forma a inserir a obrigação de a concessionária fazer os investimentos necessários, 
visando reverter o quadro que se encontra atualmente a concessão, sem alterar as regras 
contratuais vigentes; e  

d. Opção 4: (prorrogar e repactuar): Repactuar o contrato de concessão, com a inclusão 
de dispositivos contratuais modernos, atualizando-o às boas práticas regulatórias, com 
inclusão de investimentos obrigatórios a ser realizado pela concessionária, e, 
consequentemente, extensão do prazo da concessão.  

27. No que se refere ao problema regulatório, todas as alternativas consideram que a discussão 
em apreço relaciona-se à realização ou não do investimento para a expansão da infraestrutura, 
considerando um horizonte de curto prazo. Ocorre que, como mesmo reconhece a agência, a 
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ampliação da capacidade não é suficiente para sanar os problemas relacionados à exploração da 
via, segundo se depreende do excerto a seguir do Relatório Final: 

112. A observação da prática tarifária das concessionárias sugere que as tarifas 
efetivamente praticadas por algumas empresas anulavam quaisquer vantagens econômicas 
decorrentes da adequação do modal a cargas tipicamente ferroviárias. Em outras palavras, 
o frete cobrado das cargas com esse perfil é muito próximo do frete rodoviário que, em 
tese, para cargas com essas características, deveria ser, em função dos custos efetivos da 
atividade, maior que o ferroviário. (grifos não constante do original) 

28. Conforme se verá adiante, a questionável minuta de termo aditivo, prevista na alternativa 4, 
que substitui integralmente o contrato originalmente pactuado, não endereça adequadamente essas 
questões, em que pese seja considerada pela agência como a alternativa que apresenta menor custo 
de fiscalização e regulação, o que, de plano, afasta praticamente todas as opções.  

29. As alternativas 3 e 4, particularmente, sequer podem ser consideradas válidas. Em relação à 
alternativa 3, visto que o marco legal impõe, naquilo que não viola os princípios afetos ao 
procedimento licitatório, o dever de promover o aperfeiçoamento das disposições contratuais. No 
tocante à opção 4, em virtude dos argumentos que serão apresentados na próxima seção, que trata 
dos limites de repactuação. 

30. Assim, em outros termos, a AIR apresentada efetivamente apreciou qual o impacto de uma 
concessão pública continuar sendo administrada como um monopólio privado, por uma 
concessionária inadimplente e que funciona como um centro de custos de uma grande empresa do 
setor de álcool e açúcar? Ao que parece, não houve qualquer avaliação nesse sentido. 

31. Observe-se ainda que a referida AIR nem mesmo considera a prorrogação do contrato de 
concessão por período igual ou inferior ao prazo de prorrogação admitido em contrato, conforme 
admite a Medida Provisória no 752/2016, em seu art. 5o, §3o. Do mesmo modo, também não estima, 
nessa hipótese, qual seria o prazo contratual necessário para a amortização dos investimentos 
propostos, assim como o efeito no prazo contratual, de se computar para fins de amortização dos 
investimentos propostos, a estimativa dos encargos da concessionária em favor do Poder 
Concedente, conforme indicado na Tabela 5 (pág. 30) do Relatório Final, no montante de R$ 
1.004.798.967,6. 

32. Vê-se, do exposto, que não está demonstrada a vantajosidade das prorrogações do contrato 
de parceria em relação à realização de nova licitação ou qualquer outra alternativa. 
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3.2.2. Dos limites à repactuação 

33. Por certo, os contratos administrativos conferem ao poder público condição de supremacia 
no contrato, o que lhe permite alterar as condições contratuais inicialmente pactuadas. Essa 
possibilidade, contudo, não possibilita ao poder público liberdade irrestrita para inovar na relação 
contratual. Nesse sentido, assevera Colaço3: 

O Princípio da Vinculação ao Processo Licitatório impõe que o contrato de concessão 
seja mutável nos limites estabelecidos no certame licitatório para que as partes dele não 
se distanciem após sua celebração em detrimento do interesse público e dos demais 
licitantes que participaram do processo licitatório e prevenindo-se que seja desnaturado 
seu objeto.  

(...) 

A legislação assegura ao poder concedente o direito de alterar, unilateralmente, o 
contrato de concessão observado o princípio da vinculação ao processo licitatório e 
desde que não descaracterize seu objeto, pois se assim o fizer, configurar-se-á ofensa ao 
princípio da isonomia que havia sido assegurado no processo licitatório a todos os 
licitantes. (grifo não constante do original) 

34. A esse mesmo respeito, Justen Filho (2003):4 

Se a Administração Pública pudesse modificar radicalmente os termos da contratação, o 
objeto contratual acabaria distinto daquele licitado. Logo, a licitação não teria cumprido 
sua função constitucional de selecionar a proposta mais vantajosa com observância do 
princípio da isonomia. (grifo não constante do original) 

35. Verifica-se que determinadas disposições contratuais são invioláveis e gozam de status de 
ato jurídico perfeito. Portanto, imutáveis, unilateral ou consensualmente, uma vez que eventuais 
modificações poderiam caracterizar burla ao processo licitatório anterior, por alterar aspectos 
relevantes à participação no certame.  

                                                           
 
3 COLAÇO, Aurea Aparecida. Mutabilidade do contrato de concessão de serviço público comum. http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-

administrativo/artigos/mutabilidade.pdf/download. Acessado em 3 de novembro de 2014. 

4 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São Paulo: Editora Dialética, 2003. p. 168-169. 
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36. Cumpre salientar que o próprio Tribunal de Contas da União – TCU já alertou a ANTT a 
esse respeito, nos termos do Acórdão no 312/2012-TCU-Plenário, de 15 de fevereiro de 2012, que, 
entre outros aspectos, deu ciência à Agência de que: 

1.8 Dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: 

(...) 

f) o exercício da atividade regulatória, ainda que possa demandar alterações ou 
acréscimos no marco regulatório vigente, não pode desconsiderar que a ANTT dispõe 
de competência limitada para promover alterações nas condições contratuais 
originalmente pactuadas, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. (grifo não constante do original) 

37. Desse modo, a adoção das “melhores práticas regulatórias, incorporando novas tecnologias 
e serviços” estabelecida pela Medida Provisória no 752/2016, bem como a “ratificação, adaptação 
e adequação dos contratos de concessão às boas práticas de regulação, nos termos da legislação 
vigente” determinada pelo formulador de política pública não autorizam a ampla e irrestrita 
repactuação contratual, nos termos ora pretendidos.  

38. Desse modo, entende-se que a repactuação ampla do contrato de concessão que se pretende 
implementar configura verdadeira burla ao processo licitatório. 

 

3.2.3. Da minuta de termo aditivo 
 

3.2.3.1.Da definição 

39. Logo no Capítulo 1, Seção 1.1, inciso liv, que trata das definições, o termo aditivo é 
conceituado como: 

(liv) Termo Aditivo: o presente [●] aditivo ao Contrato de Concessão Original, celebrado 
entre o Poder Concedente e a Concessionária, que repactua, retifica e consolida os 
termos e condições aplicáveis à Concessão, substituindo integralmente o Contrato de 
Concessão Original e respectivos Anexos. (grifo não constante do original) 

40. Nesse mesmo sentido, o item 2.1.1 da Seção 2.1, do Capítulo 2, dispõe: 
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2.1.1 O presente [●] Termo Aditivo regula a relação entre as Partes, substituindo 
integralmente os termos e condições previstos no Contrato de Concessão Original e 
respectivos Anexos. (grifo não constante do original) 

41. Indaga-se qual a viabilidade jurídica de um termo aditivo a um contrato de concessão, em 
regra, acessório, subsistir sem o principal? Explique. 

42. Ademais, questiona-se se houve pronunciamento do órgão de assessoramento jurídico dessa 
instituição e indaga-se a respeito dos fundamentos jurídicos da minuta de termo aditivo ora 
proposta. 

 

3.2.3.2.Do objeto 

43. O contrato original estabelece como objeto da concessão: 

O presente contrato tem por objeto a CONCESSÃO da exploração e desenvolvimento 
do serviço público de transporte ferroviário de cargas na MALHA PAULISTA, de 
propriedade da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, descrita no Anexo I deste 
contrato, à CONCESSIONÁRIA, outorgada pelo Decreto de 22 de dezembro de 1998. 

44. A minuta de termo aditivo define o objeto da concessão nos seguintes termos: 

2.1 O objeto da Concessão é a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas 
associado à exploração da infraestrutura ferroviária na Malha Paulista, nos termos deste 
[●] Termo Aditivo e seus Anexos, nos termos da Lei Federal 10.233, de 5 de junho de 
2001. 

45. Questiona-se: a delimitação do objeto da concessão, conforme redação dada pela minuta do 
termo aditivo, altera o objeto? Explique. 

46. A definição do objeto da concessão prevista no contrato original abrangia a exploração de 
atividades alternativas. A minuta de termo aditivo contratual, ao definir atividades alternativas, 
excluiu do objeto da concessão tanto as operações acessórias quanto as de tráfego mútuo e direito 
de passagem. Veja-se: 
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(iii) Atividades Alternativas: quaisquer atividades de prestação de serviço distintas 
daquelas relacionadas ao objeto da Concessão, como as Operações Acessórias, as de 
tráfego mútuo e direito de passagem. 

47. Questiona-se:  

a. qual a justificativa para a exclusão das receitas alternativas do objeto da concessão? 
Explique. 

b. quais as implicações regulatórias dessa alteração? Explique. 

 

3.2.3.3.Do inventário 

48. A minuta de termo aditivo estabelece, no Capítulo 5, Seção 5.1, que “no prazo de até 18 
(dezoito) meses, contado a partir da vigência deste [●] Termo Aditivo, a Concessionária deverá 
apresentar o Inventário da Malha Paulista à ANTT.” A esse respeito, questiona-se:  

a. o inventário, por servir à avaliação do cumprimento de cláusulas contratuais, não 
deveria ser prévio? 

b. a ANTT já realizou algum inventário da referida malha? Em caso negativo, 
justifique. 

49. O documento cita ainda aspectos a serem considerados para avaliar a viabilidade econômica 
dos “trechos ferroviários com tráfego suspenso, com restrições significativas de tráfego, ou aqueles 
que venham a integrar proposta de desativação e devolução por parte da Concessionária”, a saber: 

5.2.3 Para determinar a viabilidade econômica dos trechos ferroviários mencionados na 
subcláusula 5.2.2, a Concessionária deverá considerar, pelo menos, os seguintes 
aspectos:  
(i) demanda;  
(ii) seu estado atual; 
(iii) dispêndio para eventual recuperação;  
(iv) responsabilidade pela eventual recuperação;  
(v) tarifas aplicáveis à demanda;  
(vi) custos operacionais para a prestação do serviço;  
(vii) benefícios fiscais; e  
(viii) desempenho operacional. 
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50. Os aspectos elencados induzem à avaliação da viabilidade econômica dos citados trechos 
ferroviários de forma individualizada, ou seja, à parte da avaliação do objeto da concessão. Nesse 
sentido, questiona-se: 

a.  a modelagem econômico-financeira da concessão considera a avaliação da 
viabilidade econômica dos citados trechos ferroviários de forma individualizada? 

b. em caso afirmativo, a análise individualizada da viabilidade econômica dos citados 
trechos ferroviários não iria de encontro a avaliação da viabilidade da concessão 
como um todo? Justifique. 

 

3.2.3.4.Dos passivos patrimoniais 

51. A minuta de termo aditivo estabelece, no Capítulo 6, Seção 6.2, a possibilidade de que 
“eventuais valores a serem pagos pela Concessionária por danos causados aos bens da Malha 
Paulista poderão, a critério da ANTT”, ser convertidos na aquisição de novos ativos ferroviários 
de propriedade do DNIT. Nesse sentido, questiona-se:  

a. quais tipos de ativos podem ser adquiridos? Exemplifique. 

b. esses ativos poderão ser explorados pela própria concessionária? Explique. 

 

3.2.3.5.Dos acidentes ferroviários 

52. O Capítulo 13, Seção 13.3, da minuta de termo aditivo, atribui à concessionária a 
responsabilidade pela investigação dos acidentes ferroviários. Veja-se: 

13.3 Em caso de acidente ferroviário, a Concessionária será responsável por sua 
investigação e também pela integridade dos Bens da Concessão, realizando os reparos 
necessários.  
13.3.1 A Concessionária poderá ajuizar ação de regresso em face os responsáveis pela 
ocorrência dos acidentes e em face das suas seguradoras. 

53. A esse respeito, questiona-se: 
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a. qual a racionalidade da atribuição desta responsabilidade à concessionária? 
Justifique. 

b. a medida não seria contraproducente, uma vez que a concessionária tem interesses 
envolvidos na elucidação dos acidentes e sofre penalidades no caso de ser 
reconhecida com a responsável pelo acidente? Justifique. 

 

3.2.3.6.Do compartilhamento da infraestrutura ferroviária e dos recursos 
operacionais 

54. Qual a efetividade e eficácia das disposições previstas na minuta de termo aditivo acerca do 
compartilhamento da infraestrutura ferroviária (Capítulo 14), transcritas a seguir, tendo em vista a 
saturação da capacidade da ferrovia já em 2023? Justifique. 

14.1 A Concessionária deverá garantir ao terceiro interessado, que possua outorga que 
permita a prestação do serviço de transporte ferroviário, o acesso à infraestrutura 
ferroviária e aos recursos operacionais da Ferrovia, sempre que houver Capacidade 
Ociosa, verificada a partir dos valores publicados na Declaração de Rede da 
Concessionária, e nos seguintes termos:  
(i) o compartilhamento da infraestrutura ferroviária e dos recursos operacionais será 
realizado por direito de passagem e através do tráfego mútuo, respectivamente, nos 
termos da regulamentação específica da ANTT;  
(ii) para efeito de comprovação da Capacidade Instalada serão considerados os valores 
publicados na Declaração de Rede da Concessionária, nos termos da regulamentação 
específica da ANTT;  
(iii) as condições para o compartilhamento da infraestrutura ferroviária e de recursos 
operacionais serão estabelecidas entre a Concessionária e os terceiros interessados, 
vedado o estabelecimento de exigências mais restritivas que aquelas regulamentadas 
pela ANTT.  
14.2 Os Contratos de Operação Específica – COE entre a Concessionária e os terceiros 
interessados serão de livre negociação.  
14.3 Deverão ser observados os seguintes critérios nas operações de direito de passagem:  
(i) a Concessionária é responsável pela compatibilização da eletrônica embarcada das 
locomotivas da Concessionária visitante com seus sistemas de sinalização e 
comunicação;  
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(ii) a Concessionária deverá prover os equipamentos e sistemas necessários, em 
condições de preços compatíveis com os por ela adquiridos;  
(iii) a Concessionária deverá, mediante remuneração a ser paga pela Concessionária 
visitante, fornecer qualificação técnica para a habilitação de maquinistas para operação 
nos trechos ferroviários compartilhados.  

55. A capacidade reservada para compartilhamento da infraestrutura ferroviária em direito de 
passagem com a Ferrovia Norte-Sul S.A. – FNS definida nos termos da minuta de contrato aditivo, 
Capítulo 14 e anexo 8, está adequada aos estudos de viabilidade da referida ferrovia? 

 

3.2.3.7.Dos direitos e deveres 

56. O direitos e deveres a seguir transcritos alteram ou criam novos direitos e deveres em 
relação contrato original? Em caso afirmativo. Justifique. 

17.1.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 
Anexos, são direitos da ANTT:  
(i) exigir da Concessionária o cumprimento do Plano de Investimentos e dos Parâmetros 
de Desempenho, em conformidade com o Caderno de Obrigações; e  
(ii) alterar as obrigações previstas neste [●] Termo Aditivo e seus Anexos, respeitando 
o direito da Concessionária ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
(...) 
17.2.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no Contrato e em seus 
Anexos, são direitos da Concessionária: 
(v) devolver trechos antieconômicos da Concessão, atendidos os requisitos da legislação 
aplicável. 
(xiii) assegurar a manutenção, atualidade e integridade de bens e equipamentos 
vinculados à Concessão, observado o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, se e quando aplicável; 

 

3.2.3.8.Das tarifas 

57. A minuta de termo adotivo ao contrato, em seu Capítulo 20, Seção 20.4.1, estabelece a 
regulação de tarifas pelo mecanismo de preço-teto, a partir da definição de tarifas de referência, 
compreendidas como o limite máximo “pago pelo Usuário à Concessionária em um determinado 
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Fluxo, medida em R$/unidade de carga, não incluído o Preço pago pelas Operações Acessórias”. 
Veja-se: 

20.4.1 As Tarifas de Referência serão obtidas com base em fórmula de cálculo 
disponibilizada pela ANTT, na Tabela Tarifária do Anexo 6. 20.4.2 A Concessionária 
disponibilizará em seu sítio eletrônico na Internet, de forma clara e acessível, Simulador 
Tarifário que permita calcular as Tarifas de Referência para determinado Fluxo.  
20.5.1 A remuneração, em decorrência da cobrança da Tarifa de Transporte, será paga 
pelos Usuários, em função da prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas, e 
será calculada observando a seguinte fórmula: 

58. Verifica-se que a regulamentação tarifária proposta incorre nos mesmos problemas 
observados na atualidade, o que já suscitou vários questionamentos acerca da efetividade e eficácia 
do modelo de regulação de preços previsto no contrato. Veja-se, a esse respeito, excerto extraído 
do próprio Relatório Final: 

110. Na ocasião da concessão dos serviços de transporte ferroviário de cargas, optou-se 
pelo modelo de regulação por tarifa-teto (price-cap). Conforme este modelo, as tarifas 
de frete ferroviário praticadas pelas concessionárias deveriam respeitar um limite 
máximo definido pelo Poder Concedente. Este limite seria revisto periodicamente para 
incorporar a evolução dos índices de inflação e, assim, restaurar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos. 
111. Ocorre que, por força da adoção de determinadas políticas públicas à época da 
elaboração dos editais e contratos de concessão, os valores definidos como limites 
máximos para as tarifas a serem cobradas pela prestação do serviço não refletiam os 
custos efetivos do desenvolvimento de tal atividade; e a concessionária ficou autorizada 
contratualmente a praticar qualquer valor abaixo do teto estabelecido, independente de 
justificativa prévia. 
113. Tal conduta garantiu a fidelização do usuário ao serviço ferroviário mediante a 
cobrança de fretes inadequados, ou, em última instância, induziu a migração da carga 
para as rodovias, provocando, assim, uma indesejada distorção da matriz de transporte 
do país. 
114. Ademais, o modelo de concessão adotado em meados da década de 90 permitiu a 
outorga de ferrovias a empresas usuárias da respectiva infraestrutura. 
(...) 
123. Diante do cenário exposto anteriormente, em que se observa a existência de 
concessionárias que acumulam a característica de exploradora e usuária do serviço de 
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transporte ferroviário de cargas, e considerando, ainda, o exercício monopolístico que se 
observou na exploração da referida atividade, chamou atenção desta Agência 
Reguladora a dificuldade muitas vezes enfrentada por usuários do serviço em fazer 
chegar sua carga ao destino pretendido bem como em ter acesso à forma mais barata e 
eficiente de fazê-lo. 

59. Essa preocupação é fortemente acentuada em virtude do atual perfil de operação da malha 
paulista, em que, de acordo com breve contexto constante do Relatório Final (parágrafos 110 e 
seguintes), as operações de direito de passagem e tráfego mútuo representam cerca de 75% da 
produção de transporte total da concessionária, dos quais, cerca de 90% decorrem de tráfego mútuo 
com a América Latina Logística Malha Norte - ALLMN, concessionária não sujeita a qualquer teto 
tarifário.  

60. Essa mesma preocupação foi externada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
– CADE, na apreciação do Ato de Concentração nº 08700.005719/2014-65, nos termos do voto do 
Conselheiro Relator, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo: 

377. Conforme visto, a regulação da ANTT se circunscreve atualmente a fixar uma 
tarifa-teto a ser cobrada pela concessionária pelo serviço de transporte ferroviário. No 
entanto, o estabelecimento desse teto não é garantia de isonomia na contratação com os 
usuários, uma vez que resta à companhia uma margem de manobra para a aplicação de 
tarifas diferentes a usuários que contratam rigorosamente o mesmo serviço.  
378. Além disso, a regulação não cobre as chamadas “tarifas laterais”, referentes ao 
preço cobrado por serviços secundários prestados pela concessionária. Segundo muitos 
dos terceiros que se manifestaram ao longo do processo, é aí que o ente verticalizado 
poderia eventualmente adotar estratégias discriminatórias, cobrando diferentes tarifas 
laterais de cada usuário, sem desrespeitar a tarifa-teto estabelecida pela ANTT – ou seja, 
permanecendo dentro da legalidade do ponto de vista regulatório. A própria agência 
estuda expandir sua regulação nesse sentido, por considerar como um ponto sensível aos 
níveis de atendimento aos usuários. 
379. No entanto, a presente análise, que se dá em sede de controle prévio de estruturas, 
não pode desconsiderar o cenário atual de ausência de controle sobre esse ponto. 
Segundo o Parecer da agência, está em fase de implementação o Sistema de Custos 
Operacionais Ferroviários – SICOF, que permitirá acompanhamento dos valores das 
margens de contribuição em cada fluxo do transporte de cargas, possibilitando a 
identificação de ocorrência de discriminação de usuários. No entanto, esse sistema não 
incluiria as margens referentes às tarifas laterais. (grifos não constantes do original) 
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61. Essa circunstância levou o CADE a impor Acordo em Controle de Concentrações na 
operação entre a Rumo Logística Operadora Multimodal S/A e ALL – América Latina Logística 
S.A. Veja-se: 

380. Portanto, indo ao encontro da regulação, o Acordo negociado com as Requerentes 
estabelece a obrigação de observar parâmetros objetivos para a precificação dos 
serviços prestados aos Concorrentes. Tais parâmetros objetivos serão representados por 
um conjunto de variáveis que guardarão uma relação fixa e pré-ordenada entre si. Ou 
seja, as Compromissárias fixarão desde o presente momento as variáveis que 
influenciarão a precificação de seus serviços e, principalmente, o “peso” de cada uma 
dessas variáveis nessa precificação, sendo representadas em uma Fórmula. 
381. Uma vez que as variáveis a compor o preço estarão plenamente fixadas, bem como 
sua influência na formação desse preço, será possível decompor qualquer preço 
praticado, permitindo a identificação objetiva das particularidades de cada Usuário que 
justificariam um tratamento diferenciado, bem como a quantificação e qualificação 
dessas particularidades de forma a se aferir a razoabilidade dessa diferenciação. Assim, 
qualquer tratamento discriminatório restará inevitavelmente evidenciado. 
(...) 
385. Pelo fato de as tarifas laterais não estarem abrangidas atualmente pela regulação da 
ANTT, e da possibilidade de serem usadas em estratégias de discriminação, também elas 
deverão se submeter aos referidos parâmetros objetivos de precificação. (grifos não 
constantes do original) 

62. Ante esse contexto, indaga-se se acerca da efetividade e eficácia do modelo de regulação de 
preços previsto no contrato. Qual o real aperfeiçoamento proposto? 

 

3.2.3.9.Das operações acessórias 

63. Acerca das operações acessórias e considerando: 

a. o trecho extraído do Relatório Final (parágrafo 130), a seguir: 

130. Some-se a isto, o fato de que as limitações operacionais da Malha Paulista tendem 
a prejudicar os usuários que a utilizam. Como resultado no longo prazo, tem-se a 
possibilidade de a concessionária discriminar os usuários, seja por meio do direito de 
acesso ou controle de tarifas dos serviços ofertados. (grifos não constantes do original) 
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b. o excerto extraído do Acórdão nº 2.244-33/12-TCU-Plenário, que se segue: 

Impende ressaltar, no entanto, que a falta de revisão tarifária de per si não é um problema 
de marco regulatório, mas sim omissão do ente regulador, uma vez que existe previsão 
contratual permitindo ao Poder Concedente levar a efeito revisão tarifária quinquenal. 
Essa omissão quanto à revisão das tarifas tem reflexos no agronegócio, haja vista que a 
prestação dos serviços ferroviários tem caráter monopolista, o que permite que os preços 
praticados pelas concessionárias sejam elevados até o limite da competição com os fretes 
rodoviários, na ausência de limitação tarifária mais adequada que deveria advir da 
revisão das tabelas de preços pela ANTT. 
Há informações da ANTT a respeito da criação de grupo de trabalho para proceder à 
revisão das tarifas de referência dos contratos, por meio da Portaria 117/2011, 
objetivando repassar aos usuários os ganhos de eficiência obtidos pelas concessionárias. 
Segundo a Agência, estudos de reversão parcial ou total das receitas alternativas ou 
extraordinárias à modicidade tarifária estão em elaboração a fim de ser expedida 
resolução específica sobre o tema. 
Frise-se, porém, que houve um caso no qual a ANTT arbitrou o valor da tarifa cobrada 
pela MRS junto à ArcelorMittal, resultando em uma diminuição de 30%, segundo a 
ANUT (TC 008.799/2011-3, peça 39, p.11). O representante da entidade, todavia, alega 
que as empresas temem buscar a ANTT para arbitrar os conflitos, temendo represálias 
das concessionárias, que podem exercer seu poder monopolístico. 
Porém, ainda no que tange aos valores cobrados, os contratos de concessão são omissos 
no que se refere a limites relativos a tarifas e taxas acessórias, valores cobrados pelas 
concessionárias em decorrência de transbordo, carregamento, estadia etc. Em transcrição 
de entrevista do representante da ANUT nos autos do TC 008.799/2011-3, constou que 
(TC 008.799/2011-3, peça 39, p. 10-11): 

‘a ANUT foi informada recentemente, por uma de suas associadas, que a empresa 
recebeu uma planilha de cobrança com a tarifa de frete reduzida, mas com a 
inclusão de um item ‘outros’ que representava o triplo do que era a soma das 
demais tarifas cobradas anteriormente.’ 

Assim, eventuais ganhos advindos de uma possível redução tarifária poderiam ser 
anulados por um aumento dos valores das tarifas e taxas acessórias, cujas cobranças não 
se encontram regulamentadas. (grifo não constante do original) 
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c. a preocupação externada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE, na apreciação do Ato de Concentração nº 08700.005719/2014-65, nos 
termos do voto do Conselheiro Relator, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araujo: 

273. Outra questão apontada por inúmeros terceiros consultados na instrução do 
processo – por exemplo, (Confidencial – Acesso Restrito ao CADE), entre outros – 
como sendo concorrencialmente sensível é a possibilidade de discriminação nas 
chamadas “tarifas acessórias” de carregamento, descarregamento, manobra e 
armazenagem que, diferentemente da tarifa teto, não são reguladas pela ANTT, sendo 
livremente definidas pela concessionária. A própria Agência reconheceu, em sua Nota 
Técnica, que se trata de matéria sensível, mas que escaparia à sua competência. Essa 
indefinição, segundo a FAEP, abriria espaço para abusos e discriminações, tornando 
inócua a regulação via teto tarifário do serviço principal. 
274. Outra possibilidade é a discriminação de outros prestadores de serviços logísticos 
concorrentes da Rumo. Nesse sentido, segundo a Agrovia, mesmo que outras empresas 
diminuam seus preços para conseguir concorrer com a nova companhia, por serem 
dependentes dos serviços prestados por ela em algum nível, poderiam ser prejudicadas 
em outros aspectos, tais como atrasos e diminuição na qualidade do serviço. Segundo a 
empresa, a perda de qualidade implicaria em custos significativos para o importador ou 
exportador que contrata tais serviços (como, por exemplo, atrasos na entrega, 
“demurrage” – multa contratual – e outros). Assim, caso a nova companhia discrimine 
seus concorrentes no mercado de serviços de logística multimodal de transporte de 
açúcar e outros granéis vegetais, prestando atendimento de menor qualidade, tal 
decréscimo seria necessariamente repassado aos serviços prestados por esses 
concorrentes para seus respectivos clientes. 
275. Finalmente, não se pode descartar a possibilidade de discriminação de terminais 
portuários concorrentes dos terminais da Rumo/ALL. 
276. Em conclusão, o cerne das preocupações referentes à discriminação de concorrentes 
e demais usuários refere-se à possibilidade de um tratamento não isonômico desses 
agentes em comparação com as empresas do grupo econômico do ente verticalizado (i.e., 
“partes relacionadas” com o Grupo Cosan e nova companhia). 
277. Observa-se que diversas das possíveis condutas de discriminação suscitadas por 
terceiros consistiriam em práticas cotidianas relacionadas à parte operacional do serviço 
de transporte ferroviário, na prestação desse serviço (atrasos, redução de qualidade, etc.), 
o que seria de difícil monitoramento por parte do poder público em razão da assimetria 
de informação criada pela verticalização dos mercados envolvidos.  
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(...) 
319. Apesar do vasto arcabouço normativo invocado pela ANTT como instrumentos 
hábeis a coibir quaisquer condutas anticompetitivas pela nova companhia, os usuários 
que se manifestaram nos autos apresentaram quadro bem diferente acerca da eficácia 
desses mecanismos em reprimir possíveis condutas discriminatórias e exclusionárias. 
320. A Agrovia, em petição de fls. 4921/4937 dos autos públicos, informou que: 

a. As soluções que dependem de existência de capacidade ociosa apresentam 
limitações: “a capacidade ociosa é calculada e informada pela própria 
concessionária, e a ANTT tem dificuldades de fiscalizar estas informações, 
especialmente na hipótese de uma concessionária como a ALL, que possui 
diversos problemas e tantas intercorrências as quais prejudicam a eficiência da 
ferrovia e podem distorcer os números relativos à capacidade ociosa”. Assim, 
“apesar da existência de todo esse arcabouço regulatório, o que se verifica na 
prática é que hoje não existe qualquer operação ferroviária baseada na utilização 
da capacidade ociosa”; 
b. A despeito da regulamentação, a ALL teria descumprido contratos 
sistematicamente, o que indicaria que as regras regulatórias impostas pela ANTT 
não são plenamente cumpridas. Isso poderia ser observado na própria disputa que 
hoje existe entre ALL e Rumo por descumprimento contratual; 
c. Mesmo tendo sido reconhecida como usuária dependente, enfrenta 
dificuldades recorrentes no seu fluxo de transporte entre Santa Adélia/SP e o Porto 
de Santos, desde que iniciou suas operações em 2010. A empresa destaca que 
mesmo se tratando de contrato de longo prazo, com cláusula take-or-pay, a ALL 
não o tem cumprido; 
d. Apesar do poder de aplicar multas às concessionárias, a ANTT não possui 
mecanismos para fazer com que a ALL cumpra fisicamente os contratos 
assinados; 
e. A frequente judicialização das decisões da ANTT por parte da ALL torna 
inócuas as decisões da agência, sendo que o provimento judicial ocorre muito 
tempo depois do descumprimento do contrato ter afetado negativamente os 
agentes econômicos dependentes da ferrovia. 

321. A FAEP, em petição de fls. 4566/4575 dos autos públicos, argumentou que: 
a. As tarifas-teto são dissociadas dos custos de prestação de serviços, tanto 
que a própria ANTT promoveu extensa revisão tarifária, que acabou bloqueada 
judicialmente pela ALL. A dissociação entre o custo do serviço e o atual teto 
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tarifário se refletiria no fato de a ALL praticar de forma reiterada tarifa abaixo do 
limite máximo; 
b. A regulação tarifária não afasta a possibilidade de discriminação em função 
da qualidade e disponibilidade do serviço; 
c. Os mecanismos de usuário dependente, usuário investidor e de realização 
do transporte ferroviário por meios próprios são insuficientes, pois (i) sob o 
aspecto procedimental, os prazos previstos nas normas para solução de conflitos 
são longos e impróprios do ponto de vista processual; e (ii) sob o ponto de vista 
material, faltam à agência dados e informações para detectar e avaliar 
discriminações e abusos nos valores cobrados de usuários que utilizam os mesmos 
terminais e regiões.  

322. Não há dúvidas de que o arcabouço regulatório é de fundamental importância para 
garantir o tratamento isonômico dos usuários pelo agente regulador, bem como para 
reprimir condutas de discriminação. A ANTT dispõe de ampla regulamentação no 
sentido de delimitar claramente os limites em que se deve dar a atuação da 
concessionária, contando inclusive com mecanismos de sanção caso o regulado atue de 
forma contrária aos preceitos regulatórios. 
323. No entanto, tal atuação, ainda que fundamental, não afasta o papel preventivo do 
controle de estruturas realizado pela autoridade de defesa da concorrência. A função 
precípua do controle prévio é precisamente evitar a formação de estruturas de mercado 
que favoreçam a adoção de condutas anticompetitivas. Nesse sentido, o controle prévio 
de atos de concentração e a repressão a comportamentos anticoncorrenciais – que, neste 
caso, pode ser exercida por mecanismos da própria agência e também pelo controle de 
condutas do CADE – são complementares, e não excludentes. 
324. Portanto, não se pode prescindir do controle de estruturas sob o argumento da 
possibilidade de repressão a posteriori de eventuais condutas ilícitas, especialmente no 
caso de operações em que estão presentes diversos elementos que apontam no sentido 
da presença de incentivos para adoção de condutas discriminatórias, bem como da 
pronunciada dificuldade de apuração e monitoramento dessas condutas. A repressão de 
infrações busca controlar o comportamento do regulado, mas não altera os incentivos 
que regem a sua atuação; nesse contexto, se a ameaça de punição não é crível, o regulado 
tende a desviar-se das regras e a agir de acordo com seus incentivos que, frequentemente, 
não estão alinhados com os do regulador. 
325. Ademais, a existência de um modelo de controle prévio de atos de concentração, 
assim como um novo modelo regulatório no sentido da desverticalização das ferroviais, 
partem do conhecimento reiterado de que um mero controle ex post não é suficiente para 
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eliminar condutas potencialmente nocivas. No presente caso, um desses controles já não 
existirá, em razão da verticalização. 
326. Tampouco podem ser ignoradas as manifestações de usuários que indicam que os 
mecanismos regulatórios de repressão a abusos muitas vezes são incapazes de fornecer 
respostas tempestivas a hipóteses de abuso e desvios, e de dar conta de situações 
cotidianas de tratamento não-isonômico que poderiam ser agravadas sobremaneira caso 
a presente operação seja aprovada incondicionalmente. Ainda que o regulador tenha 
atuação diligente, tais dificuldades são inerentes à própria atividade repressiva e à 
natureza de informação assimétrica da relação regulador/regulado. (grifos não 
constantes do original). 

d. que o processo de prorrogação de contrato, em tese, deveria simular os efeitos de 
um procedimento de competição pelo mercado, e 

e. o disposto no Capítulo 21, Seção 21.2 , da minuta de termo aditivo, o qual estabelece 
que o “o preço a ser cobrado pelas Operações Acessórias será definido em 
negociação com o Usuário, assegurado o tratamento isonômico e não 
discriminatório”: (grifos não constantes do original). 

Indaga-se: 

i. qual o aperfeiçoamento regulatório introduzido pela minuta de termo aditivo 
para o enfrentamento da questão? 

ii. a livre negociação desses valores tem sido uma boa prática regulatória? 
Justifique. 

iii. quais as conclusões e encaminhamentos decorrentes do trabalho 
desenvolvido pelo grupo de trabalho constituído para proceder à revisão das 
tarifas de referência dos contratos, por meio da Portaria 117/2011? 

 

3.2.3.10. Das atividades alternativas 

64. Considerando a relevância das atividades alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato de concessão, asseverada nos termos do Relatório Final (parágrafo 80): 

80. O mercado de atuação da Malha Paulista é concentrado na movimentação de granéis 
agrícolas com origem no Mato Grosso e destino a Santos. Apenas uma pequena parcela 
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das mercadorias movimentadas origina-se dentro da própria malha. Em linhas gerais, 
pode-se afirmar que a Malha Paulista é uma ferrovia de passagem, sendo o 
compartilhamento de infraestrutura e recursos operacionais, por meio das operações de 
Direito de Passagem e Tráfego Mútuo uma questão fundamental para o equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão. A Figura 9 mostra a evolução do volume de cargas 
movimentado na Malha Paulista no período de 2006 a 2015. 

Indaga-se: 

a. qual o aperfeiçoamento regulatório introduzido pela minuta de termo aditivo para o 
enfrentamento da questão? 

b. a livre negociação desses valores tem sido uma boa prática regulatória? Justifique. 

c. por que as atividades alternativas não integram o objeto do contrato de concessão? 
Explique. 

d. quais as implicações para fins de aferição do equilíbrio econômico-financeiro da 
concessão? 

65. Por seu turno, a minuta de termo aditivo estabelece, no Capítulo 22, Seção 22.1, que 
“mediante autorização prévia da ANTT, o contrato de Atividade Alternativa poderá ter prazo 
superior ao do Contrato de Concessão.”  Indaga-se: 

a. qual a finalidade do dispositivo? Justifique. 

b. em quais circunstâncias a ANTT pretende emitir autorização prévia? Explique. 

c. quais os mecanismos de salvaguarda do contrato de concessão, quando da nova 
licitação do contrato? Explique. 

66. Em face do disposto no Capítulo 23, Seção 23.1, que estabelece que a concessionária “fará 
jus ao reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência dos demais investimentos que tenha 
realizado na Malha Paulista e em Material Rodante, no período de 1º de janeiro de 2016 até a 
vigência deste [●] Termo Aditivo, desde que tenham sido autorizados previamente pela ANTT”, 
indaga-se: 

a. A ANTT já emitiu alguma autorização para a realização de investimentos pela 
concessionária? 
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b. Em caso afirmativo, quais foram os investimentos autorizados? Justifique. 

 

3.2.3.11. Do plano de investimentos 

67. O risco pela realização dos investimentos, na forma regulamentada nos termos da minuta de 
termo aditivo, foi tratado de forma distinta do contrato original? Nos casos em que os investimentos 
previstos nos planos trienais de investimentos do contrato vigente serem inferiores aos valores 
executados, será realizado o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? Justifique. 

 

3.2.3.12. Dos investimentos adicionais 

68. A minuta de termo aditivo estabelece, no Capítulo 10, Seção 10.1.1, que “na hipótese de 
Investimentos Adicionais a Concessionária deverá elaborar e apresentar para aprovação da ANTT 
os Projetos, que deverão conter todos os elementos de engenharia necessários à precificação do 
investimento, bem como a estimativa do impacto da obra sobre as receitas da Concessionária.” 
Ainda nos termos do citado dispositivo, “os Investimentos Adicionais ensejarão o reequilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato”. 

69. Ante essas disposições, questiona-se:  

a. qual o modelo de regulação econômico-financeira ora proposto?  

b. regulação por custo? Regulação por resultado? Justifique. 

c. a minuta de termo aditivo contratual altera o modelo de regulação econômica atual? 

 

3.2.3.13. Dos parâmetros de desempenho 

70. O que a agência entende por “álea administrativa ou econômica”, para fins do disposto no 
Capítulo 25, Seção 25.3.1, da minuta de termo aditivo, in verbis: 

25.3.1 Na hipótese de álea extraordinária administrativa ou econômica que repercuta 
sobre a Concessão, os Parâmetros de Desempenho poderão ser revistos 
extraordinariamente. (Grifos não constantes do original) 
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3.2.3.14. Dos reajustes e revisões 

71. O Capítulo 28 da minuta de termo aditivo trata, entre outros aspectos, dos procedimentos de 
revisão. A esse respeito, dispõe,  in verbis: 

28.2 Revisão Ordinária  
28.2.1 É a revisão anual, realizada em concomitância com o reajuste, com o objetivo de 
incorporar os efeitos decorrentes das antecipações e postergações do Plano de 
Investimentos autorizados pela ANTT, bem como das inexecuções.  
28.2.2 A revisão ordinária se dará pela alteração do Valor de Outorga para a Prorrogação 
do Contrato de Concessão Original, mediante a utilização do fluxo de caixa descontado, 
constante do Plano de Negócio. 
28.5 Cabimento de Reequilíbrio  
28.5.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e respeitada a alocação de riscos 
nele estabelecida, considera-se equacionado seu equilíbrio econômico-financeiro.  
28.5.2 A ANTT poderá efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, nos 
termos da lei e nas hipóteses previstas neste [●] Termo Aditivo.  
28.5.3 A celebração deste [●] Termo Aditivo não implica renúncia da Concessionária ao 
direito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, decorrente de fatos e 
atos anteriores a sua assinatura, e ocorridos durante a vigência do Contrato de Concessão 
Original. 

72. Sobre o assunto, indaga-se: 

a. o contrato vigente prevê o mecanismo de revisão anual?  

b. tendo em vista as obrigações impostas à concessionária e as consequências 
decorrentes do seu descumprimento, é adequada a previsão de revisão anual, em 
decorrência de antecipações e postergações do Plano de Investimentos?  

73. Qual o fundamento de validade jurídica do reequilíbrio mediante “pagamento direto entre 
Concessionária e União”, previsto no Capítulo 28, Seção 28.1, a saber? 

28.7 Meios para o Reequilíbrio 
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28.7.1 Ao final do procedimento indicado na subcláusula 28.6, caso o reequilíbrio tenha 
sido julgado cabível, a ANTT deverá adotar, a seu exclusivo critério, um ou mais meios 
para o reequilíbrio que julgar adequados, incluindo, mas não se limitando a:  
(i) revisão do Valor de Outorga para a Prorrogação do Contrato de Concessão Original; 
(ii) pagamento direto entre Concessionária e União;  
(iii) a extensão do prazo de vigência da Concessão, uma única vez, pelo prazo máximo 
de 5 (cinco) anos; e  
(iv) acréscimo ou supressão de obrigações contratuais. 

 

3.2.3.15. Da alocação de riscos 

74. Quais os riscos foram alocados de modo distinto do previsto no contrato vigente? Justifique. 

3.2.3.16. Do anexo 7: Fator i 

75. O Anexo 7 da minuta de termo aditivo, que trata do Fator i, estabelece: 

1. O Fator i representa o ajuste baseado na evolução da produtividade da 
Concessionária, sendo medido em percentual, nos termos deste Anexo.  

2. Durante o período compreendido entre o 1º (primeiro) e o 5º (quinto) ano a partir da 
publicação do extrato deste [●] Termo Aditivo no DOU, o Fator i será igual a 0 
(zero).  

76. A esse respeito, indaga-se qual a justificativa adotada para a não incidência do Fator i já nos 
primeiros anos de sua instituição? 

 

3.2.4. Dos aspectos técnicos 

77. Inicialmente, cumpre esclarecer que o poder público, ao optar pela prorrogação de um 
contrato em detrimento de sua sujeição a um novo procedimento licitatório, confere maior 
importância à análise crítica, acurada e perspicaz dos estudos submetidos pela concessionária que 
aquela empreendida em relação aos estudos de um processo de desestatização originário, uma vez 
que não se sujeitam a um processo competitivo. 

78. Nessa situação, em que é “afastado o crivo do mercado, e tendo em vista a assimetria 
informacional desfavorável ao agente regulador, é grande o risco de serem aceitas projeções de 
demanda facilmente superáveis ou investimentos com custos sobreavaliados, criando-se ambiente 
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favorável a que o arrendatário aufira receitas além das estimadas ou desembolse valores menores 
que os declarados, sem resultar no almejado benefício da redução de tarifas cobradas dos usuários” 
(Acórdão TCU no 2200/2015-Plenário). É com base nessa perspectiva que foram feitas as seguintes 
considerações acerca dos estudos técnicos submetidos à audiência pública. Veja-se: 

 

3.2.4.1.Do Caderno de Demanda 

79. Em relação ao Caderno de Demanda cumpre apresentar os seguintes esclarecimentos: 

a. Seção 3.1.2: como foram definidos os descontos aplicados nas tarifas originalmente 
estimadas? Explique. 

b. Seção 3.2.3: Quais políticas públicas e planos de investimento do Governo Federal 
foram considerados na montagem da rede de transportes? Quais fatores foram 
considerados para concluir quanto ao alinhamento com as políticas públicas e 
planos de investimento do Governo Federal? Explique. 

c. Seção 3.3.2: os itens a)5 e c)6 os quais apresentam aspectos considerados, “de uma 
forma mais ampla pela ANTT” na análise do Estudo de Demanda apresentado pela 
LabTrans/UFSC, não são o reconhecimento de que a Concessionária descumpriu, 
entre outros, o inciso XIV do item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato de Concessão, 
o qual estabelece a obrigação da Concessionária “Zelar pela integridade dos bens 
vinculados à CONCESSÃO, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os 
em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até  sua transferência à 
CONCEDENTE ou a nova CONCESSIONÁRIA;”? Explique. 

d. Seção 3.3.2: no item b, considerando o questionamento anterior, os recursos 
necessários para “reverter a degradação progressiva dos ativos nos últimos anos” 
foram considerados investimentos? Justifique, em especial, caso a modelagem 
econômico-financeiro tenha considerado esses custos como investimento. 

                                                           
 
5 a. Necessidade de alocação de recursos com vistas a reverter a degradação progressiva dos ativos nos últimos anos;  

6 c. Esse quadro de degradação promoveu uma retração de alguns segmentos do mercado de transporte da ALLMP nos últimos anos, levando a uma migração do cliente da ferrovia 

para outro modal (principalmente o rodoviário), sendo necessária, para a retomada do transporte ferroviário, uma melhora na oferta do serviço, a fim de que seja recuperada a 

credibilidade do cliente junto à ferrovia;  
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e. Seção 3.3.2: no item e) quais foram as premissas adotadas pelo Estudo de Demanda 
apresentado pela LabTrans/UFSC, que possibilitavam a ampliação do mercado de 
transporte ferroviário de cargas atualmente realizado pela ALLMP, já em 2016, para 
64 milhões de toneladas? Por que a ANTT considerou improvável esse cenário? 

f. Seção 3.3.2: A premissa empregada para a adoção do “filtro” aplicado ao Estudo de 
Demanda apresentado pela LabTrans/UFSC relativo aos “fluxos com distância 
ferroviária inferior a 400 km” refere-se à instalação de uma nova infraestrutura ou 
também se aplica em relação a uma infraestrutura pré-existente? Esse “filtro” é 
verdadeiro em face de qualquer volume de carga? Há ramais na Malha Paulista que 
hoje se enquadram nesse filtro? Como a operação desses ramais será impactada por 
esse “filtro”. Justifique. 

g. Seção 3.3.2: Ainda em relação à adoção do “filtro” anterior, por que as premissas 
do estudo de demanda relativo à Subconcessão da Ferrovia Norte-Sul – Trecho Ouro 
Verde de Goiás/GO – Três Lagoas – Audiência Pública no 1/2016, desconsidera tão 
somente “os fluxos de transporte que utilizam o modal ferroviário em uma distância 
inferior a 200 km”. Justifique. 

h. Seção 3.3.2: O estudo de demanda adotado pela ANTT está compatível com as 
premissas e dados dos estudos desenvolvidos para os outros projetos de 
infraestrutura de transporte, como por exemplo, os estudos relativos à Subconcessão 
da Ferrovia Norte-Sul – Trecho Ouro Verde de Goiás/GO – Três Lagoas – 
Audiência Pública no 1/2016? 

i. Seção 3.3.2: Justifique a ausência de cenários nos estudos elaborados pelo 
LabTrans/UFSC. 

j. Seção 3.3.2: Considerando o disposto nos arts. 12, inc. II, e 24, inc. XI, apresentar 
os estudos técnicos que subsidiam o “filtro” proposto para os “fluxos que utilizam 
dois ou mais trechos ferroviários não interconectados” e demonstrar sua 
compatibilidade com a sua exclusão do estudo de demanda.7 

                                                           
 
7 Lei 10.233/2001: 

Art. 12. Constituem diretrizes gerais do gerenciamento da infra-estrutura e da operação dos transportes aquaviário e terrestre: 

(...) 

II – aproveitar as vantagens comparativas dos diferentes meios de transporte, promovendo sua integração física e a conjugação de suas operações, 

para a movimentação intermodal mais econômica e segura de pessoas e bens; 
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k. Seção 3.3.2: no trecho “Em segundo lugar, verifica-se que, mesmo para as estruturas 
já implantadas, nos casos em que se operam pequenos volumes anualmente, não há 
necessariamente uma regularidade na utilização da ferrovia, e sim da infraestrutura 
mais vantajosa para cada período do ano. Dessa forma, nesses casos é mais 
complexa a ocorrência de uma relação permanente com a ferrovia, principalmente 
de longo prazo”, quais aspectos são considerados para a avaliação da vantajosidade 
por período do ano? Explique comparativamente a assertiva. 

 

3.2.4.2.Do Caderno de Engenharia 

80. Em relação ao Caderno de Engenharia cumpre apresentar os seguintes esclarecimentos: 

a. Seção 3: Os investimentos previstos no Caderno de Engenharia “oriundos de 
estudos realizados pela Concessionária” estão compatíveis com a “proposta de 
demanda da ANTT”, seção 3.3.3. do Caderno de Demanda? Justifique. 

b. Quanto à aquisição de locomotivas: 

i. Seção 6.1.5 A TKU Total, que “considerou os fluxos de carga própria da 
ALLMP e os fluxos da ALLMN que trafegam na ALLMP por tráfego 
mútuo, extraídos do estudo de demanda elaborados pelo Labtrans, conforme 
Tabela 10”, está compatível com a “proposta de demanda da ANTT”, seção 
3.3.3. do Caderno de Demanda? Justifique. 

ii. Seção 6.1.5: Considerando que na seção 3.3.3. do Caderno de Demanda, foi 
verificado que “a despeito do volume prospectado a partir do Estudo de 
Demanda do LabTrans/UFSC ser bastante superior aos volumes do Estudo 
de Demanda da ALLMP e àqueles constantes na Curva de Demanda 
proposta pela ANTT, a produção de transporte oriunda dos últimos 
resultados, em TKU, é bastante superior à produção obtida a partir do estudo 
do LabTrans/UFSC”, não estaria equivocado o uso dos “fluxos de carga 
própria da ALLMP e os fluxos da ALLMN que trafegam na ALLMP por 

                                                           
 
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 

(...) 

XI - promover estudos sobre a logística do transporte intermodal, ao longo de eixos ou fluxos de produção; 
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tráfego mútuo, extraídos do estudo de demanda elaborados pelo Labtrans”? 
Em caso afirmativo, quais as implicações? 

iii. Seção 6.1.7: O preço médio de locomotivas apresentado pela Concessionária 
é inferior aos valores referenciais apresentados na Tabela 14? Em caso 
afirmativo justificar o não acolhimento do referido valor. 

c. Quanto à aquisição de vagões: 

i. Seção 6.2.5 A TKU Total, que “considerou os fluxos de carga própria da 
ALLMP e os fluxos da ALLMN que trafegam na ALLMP por tráfego 
mútuo, extraídos do estudo de demanda elaborados pelo Labtrans, conforme 
Tabela 19”, está compatível com a “proposta de demanda da ANTT”, seção 
3.3.3. do Caderno de Demanda? Justifique. 

ii. Seção 6.2.5: Considerando que na seção 3.3.3. do Caderno de Demanda, foi 
verificado que “a despeito do volume prospectado a partir do Estudo de 
Demanda do LabTrans/UFSC ser bastante superior aos volumes do Estudo 
de Demanda da ALLMP e àqueles constantes na Curva de Demanda 
proposta pela ANTT, a produção de transporte oriunda dos últimos 
resultados, em TKU, é bastante superior à produção obtida a partir do estudo 
do LabTrans/UFSC”, não estaria equivocado o uso dos “fluxos de carga 
própria da ALLMP e os fluxos da ALLMN que trafegam na ALLMP por 
tráfego mútuo, extraídos do estudo de demanda elaborados pelo Labtrans”? 
Em caso afirmativo, quais as implicações? 

iii. Seção 6.2.7: O preço médio de locomotivas apresentado pela Concessionária 
é inferior aos valores referenciais apresentados na Tabela 23? Em caso 
afirmativo justificar o não acolhimento do referido valor. 

81. Quais seriam as “intervenções complexas de engenharia” citadas na reportagem que 
permitiriam à malha paulista operar com mais de 75 milhões de ton/ano? Quais os estudos 
considerados para afastar a viabilidade da sua realização? 
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3.2.4.3.Do Caderno de Modelagem Econômico-Financeira 

3.2.4.3.1. Das premissas gerais 

82. Considerando que a data de referência dos estudos e os dados macroeconômicos empregados 
apresentam significativa defasagem temporal e tendo em vista o impacto que ocasionam na 
modelagem econômico-financeira, indaga-se: serão efetuadas as suas respectivas atualizações? Em 
caso negativo, justifique. 

83. No que se refere à capacidade, conforme salientado anteriormente, o modelo considera a 
saturação da malha paulista no ano de 2023. A esse respeito, o estudo assevera: 

30. Estudos indicaram a possibilidade de leve crescimento na demanda da ferrovia após 
o ano de 2023, mas que o valor dos investimentos necessários a atender essa demanda 
seria vultoso em decorrência das restrições operacionais à expansão de capacidade, de 
maneira que a opção por realizar esses investimentos resultaria na destruição de valor 
do negócio. 
31. Em outras palavras, a demanda incremental não seria capaz de pagar os 
investimentos adicionais necessários para atende-la. Dessa forma, decidiu-se estabelecer 
um cap para a demanda, de forma a maximizar o valor do negócio.  

84. Logo na sequência, todavia, apesar da alegada “destruição do valor do negócio”, o mesmo 
texto sustenta que a “concessionária assume, entretanto, a obrigação de expansão de Capacidade 
Operacional sempre que assim determinado pelo Poder Concedente, que se valerá de estudos que 
indiquem a viabilidade do negócio.” E dispõe:  

33. Caso a expansão afete negativamente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
haverá procedimento de reequilíbrio através da metodologia do fluxo de caixa marginal. 
O processo de expansão de Capacidade Operacional e os princípios a serem utilizados 
no reequilíbrio econômico-financeiro estão definidos no contrato de concessão. 

85. Nesse sentido, indaga-se: 

a. quais os estudos considerados? Quem elaborou? 

b. qual a estimativa dos investimentos necessários para atender toda a demanda? 

c. não haveria certa contradição nas premissas do modelo acerca da possibilidade de 
expansão da capacidade? 
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d. se é factível a expansão da capacidade e se há demanda expressiva reprimida, por 
que não estão sendo considerados tais investimentos no presente momento, 
especialmente considerando a previsão de cobrança do valor de outorga? 

 

3.2.4.3.2. Das estimativas de receitas 

86. De acordo com o estudo (parágrafo 42), no caso da carga própria, as “tarifas para o transporte 
de açúcar e grãos foram obtidas a partir do plano de negócios da ALLMP, protocolizado na ANTT 
como um dos requisitos exigidos para a prorrogação. Para as demais mercadorias, o valor decorre 
de média ponderada das tarifas exigidas dos seus usuários no exercício de 2015, extraídas do 
Sistema SAFF, desenvolvido e empregado pela ANTT.” A esse respeito, justifique a diferenciação 
de tratamento e explique seus impactos. 

87. Em relação às tarifas relativas ao tráfego mútuo e ao direito de passagem, foram considerados 
os termos do Acordo em Controle de Concentrações firmado com o CADE, de que trata o Processo 
SEI nº 08700.000871/2015-32? Particularmente no que se refere ao tráfego mútuo, há alguma 
reclamação no âmbito da ANTT em relação às tarifas praticadas? 

 

3.2.4.3.3. Dos custos operacionais (Opex) 

88. A modelagem econômico-financeira estimou os custos operacionais da concessão a partir 
dos custos reais registrados pelas concessionárias que integram o Grupo Rumo: 

67. Os custos fixos, variáveis e despesas utilizadas no fluxo de caixa, foram obtidos a 
partir dos valores efetivamente registrados pelas concessionárias de ferrovia do Grupo 
Rumo, nos seus respectivos balancetes contábeis. 
68. Conforme a Deliberação ANTT nº 101, de 03 de maio de 2012, cabe à Rumo S/A, 
sucessora da América Latina Logística S/A, enviar trimestralmente à ANTT balancetes 
contábeis das concessionárias ALLMP, ALLMS, ALLMO e ALLMN, na forma 
consolidada, excluídas as transações entre as companhias relacionadas na consolidação, 
de forma a refletir financeiramente a operação conjunta das concessionárias. Em linhas 
gerais, são produzidos balancetes como se as quatro concessionárias fossem uma 
única empresa. 

89. Ainda de acordo com a referida modelagem, “ao valer-se dessa base de dados, elimina-se 
eventuais erros ou alocações de custos inadequados entre as empresas que pudessem distorcer os 
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resultados das projeções. Dessa forma, optou-se por projetar os custos e despesas a partir de 
registros contábeis consolidados, ao invés de valer-se de dados contábeis unipessoais da ALLMP.” 

90. O emprego de dados reais para a projeção de custos de um dado negócio é amplamente 
questionado como uma prática adequada de regulação, visto que, em muitas ocasiões, remunera 
agentes sabidamente ineficientes. A esse respeito, o TCU, Acórdão no 2200/2015-Plenário, ao 
enfrentar situação assemelhada em relação à prorrogação antecipada de contratos de arrendamento 
portuário, dispôs: 

357. Em relação ao processo da CSN, parcela considerável dos custos operacionais 
previstos, como a rubrica ‘serviços’, baseou-se em médias históricas (processo CSN, p. 
3266). Na avaliação dos fluxos marginais decorrentes dos investimentos de expansão, 
estimou-se ganhos de eficiência que incidiriam sobre tais rubricas (processo CSN, p. 
3268). Nesse ponto, uma vez que a projeção dos custos futuros levou em consideração 
seus valores históricos, investimentos que venham a melhorar seu desempenho podem 
diminuir os custos operacionais, mas, ainda assim, manter os dispêndios operacionais 
em patamares elevados, ou seja, em regime de ineficiência, desde que os respectivos 
valores históricos sejam suficientemente altos. Em tal cenário não seriam atendidos os 
princípios do art. 3º da lei 12.815/2013. 
358. Portanto, caberia à Agência avaliar criticamente os custos históricos do 
arrendamento, em auxílio à SEP/PR, para fins de projeção do fluxo de caixa futuro. 
Porém, não se encontrou esse tipo de análise por parte da Agência. Nessa esteira, o 
técnico que avaliou o pedido de reequilíbrio da CSN apenas ponderou que (processo 
CSN, p. 3269): 
A aceitação de custos produzidos por terminais ineficientes ocorre em prejuízo da 
modicidade tarifária e da eficiência das operações, pois tais custos são levados ao fluxo 
de caixa. Raciocínio análogo se aplica às receitas. 
(...) 
Conquanto a responsabilidade pelo deferimento do pedido 
de prorrogação antecipada seja da SEP/PR, caberia à Antaq, na qualidade de entidade 
que examina os estudos de viabilidade em auxílio da Secretaria de Portos, apontar de 
modo claro eventuais constatações que surgirem no curso das avaliações dos respectivos 
estudos, mas que não dizem respeito unicamente à viabilidade do empreendimento, 
como, por exemplo, indício de que os serviços estariam sendo prestados a um custo mais 
elevado do que a média dos demais arrendamentos, indicando ineficiência, ou, ainda, 
que os investimentos previstos não seriam os mais adequados para o terminal em termos 
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de relação custo-benefício. Trata-se de competência ínsita à expertise técnica da 
Agência, estando em linha com o art. 3º, inciso II, do Decreto 8.033/2013 e com os arts. 
20, inciso II, ‘a’, e 27, incisos I e II, da Lei 10.233/2001. (grifos não constantes do 
original) 

91. Em face do exposto, indaga-se a ANTT acerca da compatibilidade do cálculo do opex com a 
premissa de adoção das melhores práticas regulatórias. 

 

3.2.4.3.4. Do valor de outorga 

92. Tendo em vista que a Medida Provisória no 752/2016, em seu art. 5o, §3o, admite a 
prorrogação do contrato de concessão por período igual ou inferior ao prazo de prorrogação 
admitido em contrato, explique a opção pela prorrogação do contrato pelo prazo máximo, com o 
consequente pagamento de outorga. 

93. Ainda em face do disposto na Medida Provisória no 752/2016, em seu art. 5o, §3o, qual seria 
o prazo contratual necessário para a amortização dos investimentos propostos? Apresentar o 
referido cenário e respectiva memória de cálculo. 

94. Nesse mesmo contexto, qual seria o prazo contratual necessário para a amortização dos 
investimentos propostos considerando a estimativa dos encargos da concessionária em favor do 
Poder Concedente, conforme previsto na Tabela 5 (pág. 30) do Relatório Final, no montante de R$ 
1.004.798.967,6? Apresentar o referido cenário e respectiva memória de cálculo. 

95. Por oportuno, questiona-se como se deu a apropriação do valor de outorga na modelagem 
econômico-financeiro, para fins tributários e suas implicações. 

 

3.2.4.4.Do Relatório Final 
 

3.2.4.4.1. Da situação de conservação e manutenção dos trechos 

96. Em relação à situação de conservação e manutenção dos trechos ferroviários constantes da 
Tabela 1 (pág. 22), disponibilizar todas as avaliações constantes dos Relatórios de Inspeção 
elaborados desde a celebração do contrato de concessão. 
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3.2.4.4.2. Da segurança de tráfego 

97. De acordo com o Relatório Final (parágrafo 70), “em 2015, de acordo com o SAFF, o índice 
de acidentes da Malha Paulista foi de 23, ao passo que o índice geral das concessionárias de 
transporte ferroviário de cargas no Brasil foi de 13”. Indaga-se se o significativo desvio em relação 
às demais concessionárias, em que pese o aparente cumprimento por parte da concessionária das 
metas de segurança, não caracterizaria a inadequação das metas definidas para a ALLMP. 
Justifique. 

 

3.2.4.4.3. Dos trechos ferroviários sem tráfego 

98. O Relatório Final (parágrafo 73) esclarece que estudo sobre a densidade de tráfego na malha 
ferroviária federal realizado pela ANTT, em 2013, “mostrou que dos 1.989 km de linha férrea 
administrada pela Concessionária, cerca de 835 km não possuem tráfego de trens, representando, 
portanto, 42% do total de suas linhas.” Questiona-se: 

a. quais fatores levaram a essa situação? Justifique. 

b. Pode ser atribuído à concessionária? Justifique. 

c. os trechos ferroviários constantes da Tabela 2 (pág. 25), apresentavam tráfego à 
época da celebração do contrato de concessão? Em caso afirmativo, explicar, as 
circunstâncias em que se deu a descontinuidade do tráfego. 

99. Por oportuno, indaga-se: 

a. a concessionária atendeu os termos da Deliberação nº 124, de 6 de julho de 2011? 

b. Em caso negativo, quais as medidas adotadas pela agência? Quais as consequências 
para a concessionária? 

100. Salienta-se ainda que a minuta de termo aditivo não é clara e assertiva quanto a necessidade 
de reestabelecer o tráfego em trechos inoperantes. 
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3.2.4.4.4. Do desempenho operacional 

101. O Relatório Final (parágrafo 74) esclarece que o desempenho operacional das 
concessionárias é aferido pelos seguintes indicadores: i) Velocidade Média Comercial - VMC; e 
ii) Velocidade Média de Percurso - VMP. Considerando que o próprio relatório assevera que os 
indicadores da ALLMP são significativamente inferiores ao da média das demais operadoras, 
indaga-se: 

a. quais fatores justificam o desempenho da concessionária? Quais podem ser 
atribuídos exclusivamente à concessionária? Justifique. 

b. No entendimento da ANTT, o desempenho apresentado pela concessionária 
justifica a análise prévia e favorável do contratado em garantir a continuidade e a 
adequação dos serviços, para fins de prorrogação antecipada do contrato de 
concessão, em atendimento aos termos do art. 8o, parág. 2o, da Medida Provisória 
no 752/2016?8 

 

4. DA CONCLUSÃO 

102. Embora a renovação do contrato com a atual concessionária preveja investimentos na ordem 
de aproximadamente R$ 5 bilhões com a prorrogação da concessão por mais 30 anos e previsão de 
ampliação da capacidade de transporte dos atuais 35 milhões de toneladas para 75 milhões, 
entende-se, em face dos documentos submetidos ao debate público e à luz dos aspectos legais e 
técnicos ora questionados, que não restou demonstrado que a renovação do contrato de concessão 
da ALLMP, nos termos propostos, encontra-se em consonância com o arcabouço legal vigente, 
nem mesmo que realiza o melhor interesse público no tocante à prestação do serviço de transporte 
ferroviário. Em verdade, a proposta em apreço apresenta indícios de ilegalidade e pode vir a 
configurar ato de improbidade administrativa, a ensejar, conforme o caso, a responsabilização dos 
agentes públicos envolvidos. 

                                                           
 
8 Art. 8º  Caberá ao órgão ou à entidade competente apresentar estudo técnico que fundamente a vantagem das prorrogações do contrato de parceria 

em relação à realização de nova licitação para o empreendimento.  

(...) 

§ 2º  As prorrogações dos contratos de parceria dependerão de avaliação prévia e favorável do órgão ou da entidade competente acerca da capacidade 

de o contratado garantir a continuidade e a adequação dos serviços.  



41 
 

103. Feitos tais apontamentos, aguarda-se que as contribuições ora apresentadas sejam 
consideradas por ocasião da deliberação quanto à conveniência e oportunidade de se realizar a 
prorrogação do contrato de concessão da ALLMP, nos termos pretendidos. 

104. Desse modo, espera-se que a ANTT se abstenha de concretizar o ato até que os aspectos ora 
apontados sejam fundamentadamente enfrentados, sem prejuízo de eventuais novas manifestações 
deste órgão. 

 


