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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2017 

 
Data: 22/março/2017 
Hora – Iniciada em segunda chamada às 9:00 h, atendendo a convocação da correspondência ANUT ref. 
085/17, conforme Anexo II que integra esta ata. 
Local – Hotel Hampton Park, sala do 2º andar, na Alameda Campinas nº 1213 em São Paulo/Capital. 
Presentes – Lista no Anexo I, que integra esta ata, com a participação de 21 representantes de 18  
associadas titulares. 
O encontro, que atendeu os preceitos dos artigos 59 e 60 do Código Civil – Lei 10.406/2002 foi presidido 
pelo Presidente do Conselho Diretor, Leonardo de Almeida Zenóbio e secretariado e pelo Diretor 
Operacional, Renato Voltaire Barbosa Araujo.  
 
ASSUNTOS TRATADOS: 
 
A. RATIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DA ANUT QUANTO A RENOVAÇÃO ANTECIPADA DAS CONCESSÕES 

FERROVIÁRIAS  / DESDOBRAMENTOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 752 
O Presidente Executivo Baldez inicialmente discorreu sobre a tramitação da MP 752 que trata das 
renovações e relicitações das concessões rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias. Relatou que no 
âmbito da Comissão Mista do Congresso foram realizadas seis audiências públicas, sendo que naquela 
dedicada aos usuários a ANUT tinha participado como palestrante. Informou que Relator Deputado 
Sergio Souza estaria finalizando seu trabalho e a expectativa é de que a matéria venha ser votada nas 
duas casas até o final de abril, dado que a MP expira em 03 de maio. 
Enfatizou que a ANUT vem fazendo intensa gestão não só no legislativo, como também no Executivo, 
TCU e MPF no sentido de externar o seu posicionamento em prol da maior competitividade da logística, 
através de propostas de aperfeiçoamento da MP. 
Especificamente, nas ferrovias vem defendendo como pontos fundamentais: (i) o compartilhamento da 
malha a terceiros, com efetiva implementação do OFI - Operador Ferroviário Independente; e (ii)  a 
obrigatoriedade de interoperabilidade da malha com outros operadores ferroviários, tendo como regra 
o “Direito de Passagem”. 
Em seguida foi abordado o processo de renovação antecipada da concessão da ALL Malha Paulista, onde 
a ANUT teria se pronunciado na sessão presencial de Brasília no dia 26/01/17 e encaminhado 
contribuições à Audiência Pública nº 10/2016 da ANTT, reiterando a aplicação dos fundamentos citados 
acima, complementada pelo reclamo das seguintes necessidades: (a) efetiva base legal para a 
prorrogação dos contratos; (b) complementação da documentação, a exemplo da apresentação do 
estudo técnico, previsto no PPI; (c) compatibilidade do Relatório Final da ANTT com a Minuta de Termo 
Aditivo ao Contrato; (d) equacionamento de pendências de obrigação financeiras, administrativas e 
judiciais; (e) explicitação da metodologia e do cálculo das tarifas de transporte e de direito de passagem 
divulgadas e a retirada da ação judicial da ALL contra a reforma tarifária realizada pela ANTT em 2012; 
(f) explicitação dos ramais ferroviários que ficaram operantes e de como será o processo de devolução 
de trechos sem interesse para a concessionária; e (g) complementação da base regulatória da ANTT para 
as ferrovias.  
O representante da CNI, Antônio Fayet, informou que o MPF e o TCU tinham feito manifestações duras 
não aceitando a renovação dos contratos sem o devido equacionamento prévio das inadimplências da 
ALL com a União. Ainda neste ponto, o representante da ArcellorMittal, Leandro Bustamante levantou a 
necessidade da renovação da ALL MP ser precedida da quitação dos débitos de todo o Grupo RUMO ALL 
e não somente os da Malha Paulista, para que os usuários não fiquem refém de  um conglomerado 
econômico. A sugestão foi aceita por todos, ficando a diretriz da ANUT oficializar o pleito junto a ANTT, 
no desdobramento do processo, após a aprovação da MP. 
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O Presidente Baldez informou que o cronograma previsto do Governo para o início as Audiências 
Públicas das renovações era o seguinte: MRS em março, EFC em junho, EFVM em julho e FCA em agosto. 
Enfatizou a necessidade da elaboração e divulgação dos estudos técnicos demonstrativos da vantagem 
da renovação ou da relicitação dos contratos.  
Abordou também ser indispensável a definição da destinação dos ramais que serão abandonados pelas 
concessionárias, a exemplo da ALL MP que pretende devolver 760 km, devendo ser estudada a  
alternativa de oferta para terceiros operadores interessados. Lembrou que outro assunto pendente é 
indefinição da destinação dos valores das outorgas, que a princípio deveriam ser destinados para o 
sistema ferroviário. 
Em seguida, o Presidente Zenóbio reiterou o seu entendimento de que a ANUT não era contrária às 
renovações contratuais das atuais concessões ferroviárias, mas que deveriam estar condicionadas aos 
preceitos conceituais elencados acima, a exemplo do pleiteado no caso da ALL MP. Continuando, 
colocou em votação este posicionamento, bem como as suas condicionantes, que foram ratificados por  
unanimidade. 
Pela importância do momento, onde será definido cerca de 40 anos da exploração das concessões 
ferroviárias no País, o Presidente exaltou a necessidade da intensificação dos trabalhos do GT 
Ferroviário e o acatamento de suas conclusões e recomendações. 
Ainda na questão ferroviária, foi discutido e deliberado o maior envolvimento da ANUT na questão do 
compartilhamento/segregação de via da CPTM para a ALL, bem como no equacionamento/andamento 
do Ferroanel de São Paulo, que se arrasta há anos.     
Ainda no tema das concessões, o Presidente Baldez lembrou que as rodovias também estariam na 
pauta, a exemplo da decisão de relicitar o contrato da Dutra que finaliza em 2021. Informou que outras 
relicitações estariam sendo analisadas a exemplo das concessões das BR 163 e BR 040, que não 
cumpriram as obrigações de duplicação nos cinco primeiros anos. 
 
B. ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR, DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR E DOS MEMBROS 

CONSELHO FISCAL  
Inicialmente, atendendo o ditame estatutário, foram eleitos os Membros do Conselho Diretor, 
representando os diversos Conjuntos Setoriais, além da manutenção dos membros vitalícios – 
Presidente e Vice-Presidente do primeiro mandato da ANUT – que estão nomeados e qualificados no 
Anexo III, que integra esta ata. A seguir, os novos Conselheiros elegeram como Presidente do Conselho 
Diretor, o representante da Usiminas, integrante do Conjunto Setorial Aço, Sr. Leonardo de Almeida 
Zenóbio, que neste ato, se declara não estar impedido, sob as penas da Lei, por condenação criminal, 
para exercer o cargo de Presidente do Conselho Diretor da ANUT, qualificado no mesmo Anexo III. Logo 
após, a Assembleia elegeu os Membros Titulares e Suplentes do Conselho Fiscal, nomeados e 
qualificados no também no mesmo Anexo III. Em ato contínuo, a Assembleia deu posse ao Presidente do 
Conselho Diretor e aos integrantes dos Conselhos Diretor e Fiscal, todos com mandato de dois anos até 
a Assembleia Geral Ordinária de 2019. A seguir, foram confirmados nos cargos, o atual Presidente 
Executivo Luis Henrique Teixeira Baldez e o atual Diretor Operacional Renato Voltaire Barbosa Araujo 
que, neste ato, se declaram não estarem impedidos, sob as penas da Lei, por condenação criminal, para 
exercer os citados cargos.  
 
C. APROVAÇÕES 
 
C.1 - Relatório de Atividades 2016 
O Relatório foi apresentado pelo Secretário Renato Voltaire, conforme o documento que se encontra 
arquivado na associação e a disposição para consulta.  
Foi ressaltado que ano foi bastante atribulado, devido a grave crise política, que redundou na troca da 
Presidência da República, bem como a crise econômica que assolou o País. A volatilidade dos dirigentes 
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governamentais e o clima de paralisia das atividades do executivo prejudicaram a interlocução e as 
atividades da entidade, que mesmo alcançou conquistas que representaram significativas economias 
para as suas associadas.  
Também, como destaque, foi comentada a presença permanente da ANUT junto ao Fórum do 
Transportador Rodoviário de Cargas do Ministério do Transporte, Portos e Aviação Civil, com ativa 
participação nas discussões dos problemas do modal. Dado o reconhecimento pelas lideranças dos 
autônomos e empresas transportadores de que foro se transformou na instância maior de soluções de 
suas demandas, diversas intentonas de greve e de imposição de tabelas de fretes ao longo do ano foram 
esvaziadas, evitando assim vultosos prejuízos para as associadas.  
O Relatório foi avaliado pelos presentes e em seguida aprovado na íntegra por todos. 
 
C.2 - Prestação de Contas do Exercício de 2016 
O Secretário Renato Voltaire distribuiu a todos e apresentou as Demonstrações Contábeis em 31 de 
dezembro de 2016, tudo conforme a legislação vigente, firmado pelo escritório APX Assessoria Contábil 
Ltda., CRC/RJ nº 004.540/O-0.  
Ainda integrando este item, foi distribuído o Parecer do Presidente do Conselho Fiscal sobre a prestação 
de contas do exercício de 2016, que apontou a regularidade da gestão contábil da ANUT no exercício.  
Os documentos citados se encontram arquivados na associação e a disposição para consulta. 
A Associação registrou prejuízo contábil de R$ 34.773,12, motivado principalmente pela queda de 
arrecadação pelo desligamento das associadas CNI e CSN, no final de 2015 e da Bunge e Votorantim no 
primeiro semestre de 2016, que não foi integralmente compensada pelas contribuições fruto das 
afiliações da Aço Cearense, Tenaris Confab e Magnesita no segundo semestre do ano.  
As contribuições ordinárias, conforme descrito no Parecer, decresceram 3% em relação a 2015, mesmo 
com o aporte de duas contribuições mensais extraordinárias pelas associadas.  
Por sua vez, as despesas operacionais também decresceram 3 %, retratando o bom resultado do esforço 
de redução de custos, em grande parte decorrente do congelamento das remunerações dos executivos 
e dos salários dos colaboradores, além da redução de aluguel e outros gastos com habitação, tudo isto 
num ano de inflação de 6,29%.  
As inadimplências foram reduzidas a metade fechando no valor de R$ 29,7 mil e, ao final do ano, as 
disponibilidades de caixa líquida para pagamento dos compromissos mensais da entidade diminuíram 
ainda mais em relação a 2015, montando a baixa quantia de R$ R$ 28,6 mil, que compromete o giro 
necessário, por corresponder a somente 30% da despesa mensal da entidade.  
Outra constatação preocupante foi que os continuados prejuízos anuais vêm consumindo o Capital 
Social, fechando o patrimônio líquido em 2016 com apenas R$21,3 mil, com o risco de chegar a grave 
situação de patrimônio negativo, caso o quadro não seja revertido em 2017. 
Após apreciação as contas foram aprovadas por unanimidade.  
 
C.3 – Orçamento de Caixa para 2016 
O Secretário Renato Voltaire, inicialmente, distribuiu uma planilha com o desempenho de caixa 
realizado em 2016, que apontou uma reversão de expectativa de caixa negativo, previsto na Assembleia 
Geral Ordinária de 06 de abril de 2016, para o saldo positivo, graças as contenções de despesas no ano. 
 A seguir, distribuiu para conhecimento de todos o documento com a listagem atualizada e ajustada das 
associadas da ANUT, contendo 23 titulares contribuintes.  
Em continuação distribuiu e apresentou o Orçamento de Caixa previsto para 2016, já previamente 
analisado e aprovado na Reunião Plenária de 07 de dezembro de 2016. Na oportunidade, mesmo com a 
redução de 20% do montante da remuneração dos dois executivos em regime de lay-off, foi constatada 
a necessidade de um reajuste mínimo das contribuições mensais ordinárias de 4,5% (quatro e meio por 
cento), a partir de janeiro de 2017.  
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Na tabela ajustada, com base na realidade de 2017, contando agora com o retorno da Votorantim 
Cimentos e da afiliação da JBS, passou haver a previsão de formação paulatina de um caixa positivo de 
R$69,4 mil, ao final do ano, amenizando a deficiência de capital de giro para as despesas cotidianas da 
associação.  
Após analise das contas, os presentes ratificaram a decisão do reajuste de 4,5%, a partir de janeiro de 
2017 e ao mesmo tempo reafirmaram a recomendação de intensificar esforços para a captação de 
novas associadas, mantendo a determinação anterior de não cobrar taxa de afiliação. 
Os documentos citados neste item se encontram arquivados na associação e a disposição para consulta. 
 
C. PLANO DE AÇÃO 2017 
O Presidente Executivo Luis Baldez fez uma detalhada apresentação abordando o difícil ambiente 
institucional na área de transportes e as estratégias de atuação para o ano, nos diversos modais, 
conforme documento que encontra arquivado na associação e a disposição para consulta. 
A exposição, além do importante tema da evolução do PPI – Programa de Parcerias de Investimentos e 
da MP 752, já abordados no item “A”, foram destacados os seguintes temas:  

 Nos setores ferroviário e rodoviários a continuidade das demandas da ANUT na Agenda 
Regulatória da ANTT, reforçado por dois Grupos de Trabalho específicos da Associação com a 
Agência. 

 Na navegação e setor portuário, também a continuidade das demandas da ANUT, tanto na 
Agenda Regulatória da ANTAQ, bem como em outros órgãos para aceleração de novos 
arrendamentos e a solução da cabotagem. 

Discutindo a atuação em 2017, foram levantadas pelos presentes os seguintes pontos adicionais, onde a 
ANUT deve atuar: 

 Acordo de Navegação Brasil Chile, que por ser regido como espécie de extensão da cabotagem 
nacional, na prática inviabiliza o transporte marítimo de carga entre os países pelo elevado 
preço do frete, que não é competitivo com o rodoviário que atravessa os Andes. 

 Concentração econômica na navegação com a fusão da Hamburg Sud com a Maersk 
 Ampliação do transporte hidroviário. 
 Continuidade da pressão junto a ANTAQ para solução da TUIP no Terminal de Praia mole. 

Ainda no item foi ressaltada a necessidade da efetiva operacionalidade dos Grupos de Trabalho internos 
da ANUT, nos modais ferroviário, rodoviário e aquaviário, bem como na continuidade do Painel de 
Fretes.   
Ao final, os presentes aprovaram o Plano de Ação para 2017. 
 
D. ASSUNTOS PRIORITÁRIOS EM ANDAMENTO:  

 
D.1 –  Ação Judicial da ANUT na questão do peso de caminhões no STJ 
O advogado da Braskem, Thiago Bastos Rosa fez uma apresentação do problema das ações civis 
públicas que vem sendo sistematicamente movidas pelo Ministério Público Federal contra a maioria 
das empresas da ANUT, relativas ao excesso de peso de caminhões vias públicas, com pesadas 
penalidades. 
Esclareceu que, nas suas defesas, as empresas vem obtendo sentenças ora favoráveis ora desfavoráveis 
em 1ª e 2ª instância e que agora estes processos começaram a subir para a esfera do STJ, onde ainda 
não houve nenhuma decisão colegiada.  
Explicou que o risco é de que numa eventualidade de uma decisão desfavorável, esta possa se 
transformar em diretriz jurídica negativa para todos os processos em andamento, acarretando 
prejuízos empresarias da casa de centenas de milhões de reais. 
Informou que, com base nesta realidade e a partir de uma reunião de jurídicos da maioria das 
associadas ANUT, realizada em 30 de janeiro último, foi traçada a estratégia da Associação se 
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transformar em amicus curiae nos processos junto ao STF e, para tanto, deveria ser contratado um 
escritório de advocacia para capitanear a ação junto ao Tribunal. Neste sentido, solicitou que o assunto 
fosse também levado ao conhecimento da alta direção das associadas, dado ao elevado custo da 
contratação, na ordem de R$500 mil.  
Após discutir o tema, os presentes recomendaram dar seguimento ao processo de cotação de 
propostas e em seguida realizar uma segunda reunião dos jurídicos para nova apreciação da questão e 
em voltar o assunto para o Plenário da ANUT. 
 
D.2 –  PL 528 / Tabelamento de fretes rodoviários 
 
Ação Judicial da ANUT na questão do peso de caminhões no STJ 
O Presidente Executivo Luis Baldez fez um relato da tramitação do projeto de lei que impõe o 
tabelamento de fretes, informando que tinha sido aprovado na Comissão de Viação e Transporte e que 
agora se encontrava na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. 
Comunicou que a ANUT estava inserida e atuando na ação conjunta de cerca de 20 entidades para 
estancar o andamento do PL. 
 
D.3 –  Confirmação do Calendário de Reuniões Plenárias de 2017 
16/maio – 18/julho – 19/setembro – 07/novembro – 12/dezembro 

 
Não tendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Assembleia. 
 
 
 
São Paulo, 22 de março de 2017  
 
 

 

Leonardo Almeida Zenóbio                                            Renato Voltaire Barbosa Araujo 
Presidente da Assembleia                                              Secretário da Assembleia 
 
 
 
 
 
 
 


