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da Infraestrutura (Minfra) 
Responsáveis: Marcelo Vinaud Prado 
(Diretor-Geral em exercício da ANTT); 
Tarcísio Gomes de Freitas (Ministro de Estado 
da Infraestrutura) 
Proposta: mérito 

 
INTRODUÇÃO 
1.  Trata-se de Relatório de Desestatização dos atos e procedimentos preparatórios para a 
prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC), proposta com 
base nos documentos encaminhados a este Tribunal após a realização da Audiência Pública 9/2018 e 
aprovação da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério da 
Infraestrutura. 
HISTÓRICO 
2. Em maio de 2019, a Agência publicou o relatório da Audiência Pública ANTT 9/2018 
(peça 15). A audiência, realizada no período de 9/8/2018 a 24/10/2018, teve por objetivo receber 
contribuições aos estudos técnicos e documentos jurídicos elaborados acerca da prorrogação 
antecipada do prazo de vigência contratual da concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC). Tais 
contribuições foram consideradas como subsídio para o aperfeiçoamento da proposta apresentada na 
referida Audiência Pública. 
3. Logo após o encerramento da audiência, a ANTT realizou ajustes nos Estudos Técnicos 
e Documentos Jurídicos de maneira a incorporar as contribuições aceitas e parcialmente aceitas na 
Audiência Pública. 
4. Em seguida, a Agência encaminhou os estudos para o Ministério da Infraestrutura, que se 
mostrou favorável à prorrogação antecipada. Em 22/7/2019 foi franqueado o acesso eletrônico da 
SeinfraPortoFerrovia às versões finais dos estudos (peça 21), em cumprimento ao art. 11 da Lei 
13.448/2017, que determina que os estudos elaborados nos termos da Lei devem ser encaminhados 
ao Tribunal juntamente com a minuta do termo aditivo de prorrogação a ser celebrado. 
5. Para apoiar o exame da documentação, esta Unidade Técnica realizou sete reuniões e 
enviou cinco diligências aos órgãos envolvidos. Após análise do material, foi emitido Relatório 
Preliminar em 29/11/2019 (peça 76), no qual foram identificadas lacunas relevantes quanto aos 
procedimentos adotados para a prorrogação antecipada em alguns pontos dos estudos, a saber: (i) base 
de ativos; (ii) estudo de demanda; (iii) cálculo da tarifa de carga própria; (iv) taxa de desconto 
utilizada na Modelagem Econômico-Financeira (WACC); (v) estudo de vantajosidade e Análise de 
Impacto Regulatório (AIR). A situação de incerteza impedia a emissão de opinião conclusiva, por 
parte da Unidade Técnica, a respeito das vantagens da prorrogação antecipada, nas condições 
apresentadas. 
6. Considerando a relevância e o impacto das análises e das propostas de encaminhamento 
contidas no Relatório Preliminar, o Ministro Relator Bruno Dantas entendeu que seria oportuno 
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conceder prazo até 23/3/2020 para que o Minfra, a ANTT e a Vale S.A. se manifestassem sobre o 
Relatório Preliminar, emitindo os despachos às peças 79 e 96. 
7. O Minfra encaminhou sua resposta em 23/3/2020, por meio do Ofício 57/2020/AECI 
(peça 102), no qual foram enviados como anexos o Ofício 1/2020/GAB-SNTT/SNTT (peça 103) e a 
Nota Técnica 1/2020/CGOFER/DTFER/SNTT (peça 104). A manifestação da Vale S.A. foi 
encaminhada em 23/03/2020 (peça 105), juntamente com os anexos das peças 106 a 119. E a ANTT 
apresentou suas considerações no Ofício SEI 7182/2020/DG/DIR-ANTT (peça 121), de 20/4/2020, 
juntamente com os anexos das peças 122 a 125.  
8. Posteriormente, em despacho datado de 27/4/2020 (peça 126), o Exmo. Ministro Relator 
determinou o retorno dos autos a esta Unidade Técnica, para que se manifestasse sobre os novos 
elementos apresentados, bem como para que formulasse proposta de mérito acerca do procedimento 
de prorrogação antecipada em curso. 
9. Nos tópicos seguintes serão analisados os argumentos apresentados pelo Minfra, pela 
ANTT e pela Vale S.A. sobre os assuntos tratados no Relatório Preliminar.  
EXAME TÉCNICO 
10. O exame técnico das manifestações trazidas aos autos será mantido na mesma 
organização do Relatório Preliminar (peça 76): (i) base de ativos; (ii) estudo de demanda; (iii) cálculo 
da tarifa de carga própria; (iv) taxa de desconto utilizada na Modelagem Econômico-Financeira 
(WACC); e (v) estudo de vantajosidade e Análise de Impacto Regulatório (AIR). 
11. Em cada tópico, serão apresentados breve descrição da situação encontrada no Relatório 
Preliminar, os argumentos apresentados pelos respondentes e a respectiva análise da Unidade 
Técnica, nesta ordem. Por oportuno, registra-se que o Ministério da Infraestrutura centrou sua 
argumentação nas vantagens da antecipação da prorrogação contratual, sem adentrar nos quatro 
primeiros pontos do Relatório anterior. 
I. Base de ativos (peça 76, p. 23-43) 
12. No que se refere ao assunto “base de ativos”, a instrução desta Unidade Técnica à peça 76 
dividiu a análise em três subtópicos: (i) ausência de regulamentação quanto aos itens da planilha da 
base de ativos que podem ser indenizados; (ii) ausência de definição contratual quanto à possibilidade 
de alterações da base de ativos por parte do poder público; e (iii) desconsideração de normativos que 
autorizaram a realização de investimentos pela concessionária. 
13. De modo a facilitar o entendimento, será mantida a divisão nos mesmos subtópicos, 
analisando-se os argumentos trazidos pela Vale S.A. e pela ANTT.  
I.1. Ausência de regulamentação quanto aos itens da planilha da base de ativos que podem ser 
indenizados (peça 76, p. 23-30) 
I.1.1. Breve relato da irregularidade apontada 
14. O primeiro subtópico diz respeito à inexistência de regulamentação quanto aos itens da 
base de ativos que poderão ser indenizados pelo erário à concessionária. Conforme destacado na 
instrução à peça 76, caso ocorra a assinatura do termo aditivo de prorrogação antecipada nas 
condições apresentadas, ocorrerá a indenização à concessionária de bens no valor estipulado de 
R$ 19,5 bilhões, sem que tenham sido definidos formalmente os conceitos aplicáveis à análise das 
bases de ativos, como a definição de investimento regulatório passível de ser indenizado e os critérios 
para reversibilidade de bens. 
15. Entende-se que a análise fundamentada da Agência quanto aos itens da base de ativos é 
um dos pilares dos pleitos de prorrogação antecipada. A autarquia é a entidade a quem compete 
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definir, por meio de regulação setorial, quais itens das bases de ativos poderão ser indenizados, bem 
como os critérios para sua exclusão da planilha pelo poder público. Todavia, o que se tem atualmente 
é que apenas em respostas às diligências desta Unidade Técnica foram mencionados alguns dos 
critérios que seriam utilizados na análise da Agência sobre as planilhas. 
16. A partir de regulamentação formalmente instituída, fundada no arcabouço legislativo 
brasileiro, deve a ANTT garantir a adequação da base de ativos da Estrada de Ferro Carajás aos 
critérios definidos, de modo a permitir o prosseguimento da análise do pleito de prorrogação 
antecipada. 
17. Diante disso, no Relatório Preliminar foi proposto determinar à ANTT que estabeleça 
formalmente, após ouvir a sociedade e os usuários, normativo que regulamente a definição dos bens 
reversíveis no setor ferroviário, como por exemplo os imóveis, a infraestrutura ferroviária e o material 
rodante considerados essenciais para a prestação do serviço público, bem como a delimitação dos 
investimentos na concessão passíveis de serem indenizados, assegurando que a concessionária adeque 
a base de ativos a tais diretrizes nos estudos referentes à prorrogação antecipada da Estrada de Ferro 
Carajás, em atenção ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001 c/c o art. 36 da Lei 8.987/1995. 
I.1.2. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 52-59) 
18. Em resposta ao Despacho do Min. Relator Bruno Dantas (peça 79), a ANTT apresentou 
o Ofício 7.182/2020/DG/DIR-ANTT (peça 121). Juntamente com tal expediente, foram 
encaminhados os documentos acostados às peças 122 a 125, destacando-se o memorial da peça 123, 
que contém os argumentos da Agência quanto aos tópicos analisados no presente processo. 
19. Quanto ao ponto ora em análise (ausência de regulamentação quanto aos itens da planilha 
da base de ativos que podem ser indenizados), a ANTT inicia sua manifestação informando que 
inexiste previsão legal que imponha à Agência Reguladora a obrigação de normatizar a indenização 
decorrente de investimentos vinculados a bens reversíveis não amortizados ou depreciados, e que a 
Lei 8.987/1995 e a Lei 13.448/2017 seriam silentes a esse respeito (peça 123, p. 52). 
20. A Agência realiza explanação acerca da teoria da regulação, que estabelece diversas vias 
do poder normativo pelo Estado. Segundo a ANTT, a disciplina da ordem econômica e social pode 
ser implementada pela via legislativa, mediante comandos do Poder Legislativo, tendo-se aí um 
modelo regulatório mais rígido e aderente ao processo legislativo formal. Esse modelo foi substituído 
no cenário brasileiro a partir da década de 1990, quando foram criadas as agências reguladoras, 
instituições independentes e que possuem a prerrogativa de estabelecer o mecanismo mais 
conveniente e oportuno para o exercício do poder normativo. 
21. O exercício desse poder, de acordo com a ANTT, poderia ser mediante a expedição de 
regulamentos gerais e abstratos (regulação por norma) ou mediante a normatização casuística para 
cada vínculo estabelecido (regulação por contrato). Trata-se, segundo a Agência, de escolha 
discricionária a ser exercida de acordo com juízo técnico e independente (peça 123, p. 53). 
22. A ANTT, em seguida, informa que o contrato de concessão da EFC, em sua Cláusula 
Décima Sexta, já traz a definição dos critérios para identificação em bens reversíveis, ao asseverar 
que seriam considerados reversíveis os bens necessários à execução do serviço público. Por esse 
motivo, não haveria a necessidade de que fosse editado ato administrativo para regulamentar a matéria 
(peça 123, p. 54).  
23. A ANTT informa que, entretanto, já vem estudando o assunto e que consta em sua Agenda 
Regulatória 2019/2020 a edição de nova resolução para disciplinar os temas de indenização e 
reversibilidade de bens.  
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24. Contudo, no caso da prorrogação antecipada da EFC, a ANTT informa que sua escolha 
regulatória tecnicamente embasada é pela manutenção da regulação por contrato. Segundo a Agência, 
seria acertada a decisão de instituir as regras de definição de bens passíveis de reversão e de apuração 
de indenizações em caso de extinção antecipada, sem prejuízo de eventual mudança de entendimento 
em momento futuro oportuno (peça 123, p. 54). 
25. De acordo com a Agência, estaria o poder controlador se imiscuindo na discricionariedade 
do gestor na definição de escolhas administrativas, caso o TCU pretendesse impor à ANTT a solução 
da regulação por norma, o que ofenderia as boas práticas de auditoria (peça 122, p. 54-55). 
26. A ANTT dá prosseguimento à sua manifestação trazendo explanação acerca da diferença 
entre a inventariança da base de ativos e a definição do rol de bens passíveis de reversão para fins de 
indenização (peça 123, p. 55). 
27. De acordo com a Agência, a definição da base de ativos é medida administrativa que se 
impõe no presente momento de repactuação e ao longo de toda a execução contratual, de modo a 
manter atualizado o rol total de ativos alcançados pelos efeitos do vínculo jurídico da concessão. Tal 
medida se prestaria a reduzir a assimetria de informações entre regulado, enquanto possuidor direto 
dos ativos, e regulador, incumbido da tutela da funcionalidade dos referidos bens e direitos a bem do 
serviço. 
28. Já a reversibilidade e a definição dos bens passíveis de reversão, segundo a ANTT, seriam 
medidas cabíveis apenas ao fim da relação contratual e diriam respeito à relação do ativo e sua 
essencialidade para a prestação do serviço. Tal juízo só seria possível de ser promovido ao final da 
relação contratual, segundo a autarquia. 
29. Assim, entende a ANTT que inexiste relação direta entre a inventariança imediata e 
contínua da base de ativos da concessão, com o juízo regulatório e discricionário ao final da relação 
contratual, para fins de definição da abrangência dos investimentos indenizáveis. Configurariam, 
portanto, medidas administrativas distintas e autônomas, a serem realizadas nos estritos termos do 
contrato de concessão, independentemente de normatização pela ANTT (peça 123, p. 55).  
30. No que se refere ao tópico ora em discussão, a ANTT também alega que o fundamento 
invocado não autoriza a que o TCU imponha ao regulador o dever de normatização da matéria. 
Segundo a Agência, o art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001, que prescreve que cabe à ANTT 
fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, cumprindo e fazendo cumprir 
as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando penalidades por seu descumprimento, 
trata apenas de competência fiscalizatória e não competência normativa. Além disso, a ANTT alega 
que o dispositivo legal em comento trata apenas de “bens arrendados” e que, no caso da 
concessionária Vale S.A., não há contrato de arrendamento para os bens (peça 123, p. 56).  
I.1.3. Argumentos apresentados pela Vale S.A. (peça 105, p. 56-66) 
31. Em resposta ao Despacho do Min. Relator Bruno Dantas (peça 79), a Vale S.A., por meio 
de seus representantes legais, encaminhou a manifestação acostada à peça 105, em conjunto com os 
anexos juntados às peças 106 a 119. 
32. Em sua manifestação, no que tange à base de ativos, a Vale S.A. informa (peça 105, p. 55) 
que encaminhou o documento “Demonstração do Funcionamento dos Registros Contábeis da Vale” 
(peça 111). Segundo a empresa, a leitura desse documento seria imperativa por esclarecer que a base 
de ativos da EFC é transparente, rastreável e consonante com as melhores práticas contábeis vigentes. 
33. A Vale S.A. esclarece que suas demonstrações contábeis consolidadas são elaboradas de 
acordo com as normas aplicáveis e que são devidamente conferidas por empresa de auditoria 
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independente. De acordo com a empresa, sua contabilidade não seria tratada de forma oportunista por 
não haver qualquer benefício para tanto (peça 105, p. 56). 
34. Especificamente quanto ao tópico “ausência de regulamentação quanto aos itens da 
planilha da base de ativos que podem ser indenizados”, a empresa informa em sua manifestação que 
o contrato de concessão já definiria expressamente critérios para identificação de investimentos em 
bens reversíveis (peça 105, p. 56). 
35. Segundo a Vale S.A., na Cláusula Décima Sexta do contrato de concessão seria possível 
identificar que o critério adotado para identificação de investimentos em bens reversíveis consistiria 
na afetação do bem à prestação do serviço público. Por já haver essa definição contratual, a empresa 
entende que não haveria necessidade de edição de atos normativos visando à fixação de outros 
critérios (peça 105, p. 57). 
36. A empresa continua sua manifestação afirmando que a Lei 13.448/2017 e a 
Lei 8.987/1995 não exigiriam a edição de ato normativo para a definição dos critérios para 
identificação de bens reversíveis, e o que se necessitaria era que o contrato de concessão disciplinasse 
tal matéria, o que já teria ocorrido no presente caso (peça 105, p. 58). 
37. Dando continuidade à sua manifestação, a Vale S.A. também ressalta o fato de que o TCU 
aprovou a prorrogação antecipada do contrato da Malha Paulista, no âmbito do TC 009.032/2016-9, 
sem que a ANTT tenha editado qualquer ato normativo para disciplinar essa matéria e que tal 
tratamento também deveria ser concedido no caso da prorrogação da EFC. Entende a empresa que, 
se a edição do ato normativo fosse indispensável, o Tribunal não poderia ter autorizado a prorrogação 
antecipada da Malha Paulista (peça 105, p. 58). 
38. Também é destacado na manifestação da Vale S.A. que a Agenda Regulatória 2019/2020 
da ANTT possui como um de seus objetivos a edição de nova resolução para disciplinar a indenização 
e a reversibilidade de bens. Tal resolução, contudo, no entendimento da Vale S.A., apenas poderá 
procedimentalizar a declaração de reversibilidade de bens ou especificar os critérios de indenização 
já previstos no contrato de concessão vigentes, não podendo alterá-los ou limitá-los (peça 105, p. 59). 
39. De acordo com a empresa, essa resolução ainda a ser editada seria desnecessária, 
considerando diferenças existentes entre os diversos contratos de concessão vigentes. Segundo ela, 
seria impossível conceder tratamento uniforme para todas as concessionárias, tendo em vista as 
desigualdades entre os termos dos contratos de concessão. Alega também que, ainda a Agência 
pretendesse dar um tratamento geral e abstrato nessa resolução, a interpretação dessa nova norma 
jurídica deveria ser realizada de acordo com os termos contratuais (peça 105, p. 60). 
40. A Vale S.A. também se manifesta acerca da reversibilidade dos bens classificados como 
sustaining, ou Capex corrente. Em seu entendimento, a Resolução-ANTT 3.761/2011 trazia vedação 
para se considerar como investimentos os gastos com “conservação e manutenção corretiva e 
preventiva”, pois tais desembolsos possuem natureza claramente operacional e não seriam 
apropriados pela Vale S.A. De acordo com ela, os investimentos em sustaining que integram a base 
de ativos seriam os gastos que visam: (i) melhoria para prolongar a vida útil do ativo principal; 
(ii) melhoria para incrementar o ativo principal, seja em tamanho, capacidade ou configuração, de 
modo que altere suas características originais; e (iii) adequações dos ativos às normas ambientais ou 
de segurança. A empresa alega que, pelo fato de tais investimentos não possuírem características de 
custeio, não se aplicaria a vedação de classificação como investimento, conforme preconizado na 
resolução da ANTT (peça 105, p. 61).  
41. A Vale S.A. continua sua explanação citando o parecer técnico de especialistas em 
contabilidade, onde é afirmado que quando o sustaining se refere a gasto para repor uma parte do 
ativo, o custo da parte nova deve ser considerado como acréscimo ao ativo (peça 105, p. 62). 
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42. No entendimento da empresa, caso a ANTT passe a selecionar os investimentos em bens 
reversíveis de acordo com outros critérios não previstos na Cláusula Décima Sexta do contrato de 
concessão, estaria havendo enriquecimento sem causa a favor do poder concedente. Segundo a Vale 
S.A., no contexto de uma ferrovia, salvo raríssimas exceções, as benfeitorias e os investimentos, 
justamente por estarem afetos à prestação do serviço público, não poderiam ser retirados. Assim, caso 
o poder concedente entenda que determinado investimento não esteja afeto à prestação do serviço 
público, a concessionária não poderia retirá-lo ou desfazê-lo por inviabilidade fática (peça 105, p. 63). 
43. Dando continuidade à sua manifestação, a Vale S.A. afirma que, além de a base de ativos 
ter sido composta de acordo com rígidos critérios contábeis e de estar sendo fiscalizada pela ANTT 
desde a celebração do contrato de concessão, há previsão de escrutínio da base de ativos por auditoria 
independente, nos termos das subcláusulas 7.2 e 7.3 da minuta de termo aditivo. Nessa ocasião, 
segundo a empresa, seria indicada e corrigida, por meio de reequilíbrio, eventual irregularidade na 
composição da base de ativos (peça 105, p. 64-65). 
44. Em seguida a concessionária traz em sua manifestação informação acerca da composição 
da base de ativos. De acordo com a Vale S.A., embora a base de ativos seja composta de 
aproximadamente 90 mil itens, cerca de 98% dos ativos do grupo “Imobilizado em Uso” 
inegavelmente seriam afetos ao serviço público de transporte ferroviário, por se tratarem de material 
rodante, infraestrutura ferroviária, superestrutura ferroviária, edificações de apoio, pátios 
operacionais, equipamentos de sinalização, máquinas, equipamentos e autos de linha. Por isso, 
entende a concessionária que a discussão de afetação dos bens ao serviço público estaria adstrita a 
somente cerca de 2% da base de ativos (peça 105, p. 66). 
45. No que tange ao tópico ora em análise, a concessionária, por fim, apresenta em sua 
manifestação seu entendimento relativo ao critério para a quantificação dos bens reversíveis. De 
acordo com a empresa, a Cláusula Décima Sexta deixaria claro que deve ser adotado o critério 
contábil para a definição do valor de indenização dos bens. Assim, os bens constantes da base de 
ativos deveriam ser quantificados de acordo com os seus demonstrativos financeiros (peça 105, p. 67). 
I.1.4. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
46. O contrato de concessão original da EFC, em sua Cláusula Décima Sexta, define que o 
Poder Concedente indenizará apenas os bens declarados reversíveis (peça 16, p. 12): 

III) Os bens declarados reversíveis serão indenizados pela CONCEDENTE pelo valor residual do 
seu custo, apurado pelos registros contábeis da CONCESSIONÁRIA, depois de deduzidas as 
depreciações e quaisquer acréscimos decorrentes de reavaliação. Tal custo estará sujeito a 
avaliação técnica e financeira por parte da CONCEDENTE 

47. Nada obstante, em contraposição ao alegado pela ANTT, a Cláusula Décima Sexta não 
apresenta especificação das condições que um bem deve possuir para ser considerado essencial para 
o serviço público. Apenas menciona a definição genérica de que, para que seja considerado reversível, 
um bem deve se mostrar necessário à execução do serviço público.  
48. Tal dispositivo pressupõe a confecção de ato pelo Poder Concedente de modo a se 
estabelecer os critérios segundo os quais serão avaliados os bens da concessionária, com objetivo de 
declarar essencial algum subconjunto do rol de bens da concessionária. 
49. Logo, impõe-se a necessidade da edição de normativo que defina os critérios e, 
posteriormente, que se formalize análise técnica que deve ser realizada pelo Poder Concedente. De 
toda a sorte, deve-se enfatizar a sua importância, porquanto a própria ANTT destacou que a edição 
de resolução sobre o tema está incluída na sua Agenda Regulatória 2019-2020. 
50. Deve-se ressaltar que, no presente caso, a regulação somente pelo contrato não se mostrou 
suficiente quando da apresentação da base de ativos por parte da concessionária. Como visto, a base 
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de ativos inicialmente apresentada foi objeto de algumas glosas considerando itens que, no 
julgamento inicial da Agência, não seriam passíveis de indenização. Assim, constata-se que a mera 
aplicação do texto contratual sem o necessário detalhamento por parte da ANTT não se mostrou 
suficiente para que a Vale S.A. desenvolvesse planilha de base de ativos aderente aos critérios 
considerados pela Agência para a indenização dos bens reversíveis. Cabe destacar que nessa primeira 
planilha a Vale S.A. solicitou até mesmo a indenização pelo erário de seus ativos portuários, bens que 
não possuem qualquer relação com o objeto do contrato de concessão da EFC. 
51. Ademais, a própria Agência informou que foram expurgados da planilha da base de ativos 
os bens que: (i) não teriam relação com o negócio ferroviário; (ii) não representariam bem disponível 
à prestação do serviço; ou (iii) implicasse em ineficiência alocativa (peça 31, p. 8). Tais conceitos, 
contudo, encontram-se apenas nas respostas à diligência desta Unidade Técnica. Não se verifica 
qualquer indicação formal para que a Vale S.A. proceda à correção de sua base de ativos tendo em 
vista os critérios definidos pela ANTT para glosa de itens. 
52. Deve-se ressaltar a materialidade do valor envolvido e o risco inerente de não se 
providenciar o devido tratamento dos critérios de essencialidade dos bens antes da assinatura do termo 
aditivo. A base de ativos da EFC a ser indenizada pelo erário soma aproximadamente R$ 20 bilhões 
e o valor do saldo livre do fluxo de caixa da modelagem financeira apresentada é de R$ 231 milhões. 
A depender dos resultados das análises a respeito da essencialidade dos bens o valor de outorga pode 
ser significativamente alterado.  
53. Outro ponto trazido pela ANTT refere-se à possível diferença conceitual entre a definição 
da base de ativos indenizáveis para fins de prorrogação antecipada, a qual está sendo realizada no 
momento, e a definição dos bens passíveis de indenização para fins de reversão. Com relação a este 
ponto cabe ressaltar que não se mostra razoável desassociar o conceito de bens reversíveis com a 
análise que está sendo tecida quanto à base de ativos. Ainda que se entenda que o objetivo da análise 
da base de ativos é o de “manter atualizado o rol total de ativos alcançados pelos efeitos do vínculo 
jurídico da concessão”, conforme assevera a ANTT, deve-se ter a ciência de que um ativo alcançado 
pelos efeitos do vínculo jurídico da concessão deve, necessariamente, guardar relação com o serviço 
público concedido, em respeito ao art. 36 da Lei 8.987/1995, que rege as responsabilidades do Poder 
Concedente no que tange à indenização de bens reversíveis.  
54. No caso da base de ativos da EFC, verificou-se que tiveram de ser realizadas glosas na 
planilha inicialmente encaminhada pela concessionária que continha, por exemplo, ativos portuários 
da empresa. Caso a ANTT não tivesse realizado qualquer análise quanto à relação dos bens com o 
serviço público, ativos que não possuem relação com o serviço de transporte ferroviário seriam 
incluídos na modelagem econômico-financeira reduzindo diretamente o valor dos investimentos a 
serem realizados em contrapartida à prorrogação.  
55. Dessa forma, em que pese não se estar no período final da avença contratual, critérios 
para a definição da essencialidade dos ativos devem ser estabelecidos para que o resultado da 
prorrogação antecipada não seja prejudicado em montantes significativos com a indenização de bens 
indevidamente inseridos na relação. Entende-se que a adoção de tal providência tem o condão de 
aumentar a segurança jurídica para ambas as partes contratantes. 
56. Deve ser analisada com cautela a afirmação da ANTT de que o juízo quanto à relação do 
ativo e sua essencialidade para a prestação do serviço “só seria possível de ser promovido ao final da 
relação contratual”. Como bem destacado na instrução à peça 76, a própria Agência já realizou glosas 
na base de ativos retirando itens que não possuíam relação com o negócio ferroviário. Assim, entende-
se descabida a argumentação quanto à desnecessidade de se analisar, no presente momento, a relação 
dos ativos com o serviço público. 
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57. A ANTT também discorre acerca de possível ausência de previsão legal para a proposta 
de encaminhamento constante da instrução à peça 76. Quanto a isso, destaca-se que, conforme 
asseverado pela própria ANTT, o art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001, estabelece que é 
competência da Agência fiscalizar a prestação dos serviços, cumprindo e fazendo cumprir as 
cláusulas contratuais. Diante disso, mostra-se necessário reiterar entendimento já exposto na 
instrução (peça 76, p. 34): 

152. Destaca-se novamente que a Lei 10.233/2001 define, em seu art. 24, inciso VIII que é 
competência da ANTT fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, 
cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e aplicando 
penalidades pelo seu descumprimento. 

153. O contrato de concessão original da EFC, nessa linha, também trata da indenização dos bens 
da concessão (peça 16, p. 12): 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REVERSÃO E DA INDENIZAÇÃO 

(...) 

III) Os bens declarados reversíveis serão indenizados pela CONCEDENTE pelo valor residual do 
seu custo, apurado pelos registros contábeis da CONCESSIONÁRIA, depois de deduzidas as 
depreciações e quaisquer acréscimos decorrentes de reavaliação. Tal custo estará sujeito a 
avaliação técnica e financeira por parte da CONCEDENTE. (grifos nossos) 

154. Verifica-se, portanto, que cabe à ANTT fazer cumprir as cláusulas contratuais referentes aos 
bens e sua respectiva indenização, em especial definindo objetivamente de que forma tal 
indenização se dará. 

58. Conforme também já destacado, a Cláusula Décima Sexta do contrato de concessão 
confere ao Poder Concedente a prerrogativa de realizar análise técnica sobre a essencialidade dos 
bens para fins de indenização.  
59. Por fim, cabe destacar a alegação da ANTT de que o dispositivo legal utilizado na 
proposta de encaminhamento vedaria a atuação da Agência na fiscalização dos bens da concessão da 
EFC, considerando que estes não possuem contrato de arrendamento vinculado. Caso este 
entendimento prospere, a própria ANTT estará definindo que não pode fiscalizar os bens essenciais 
das concessões da Vale S.A., entendimento que se mostra ilógico e em desacordo com a Lei 
8.987/1995 e diversos outros normativos aplicáveis às concessões, tendo em vista que, ainda que não 
haja arrendamento, uma parte dos bens necessariamente está afeta à prestação do serviço público 
concedido. 
60. Em relação aos argumentos apresentados pela Vale S.A., de início cabe esclarecer que a 
análise desta Unidade Técnica quanto à base de ativos não apontou irregularidade da concessionária 
no que tange à conformidade de suas demonstrações aos normativos contábeis. Em sua manifestação, 
a Vale S.A. levantou uma série de pontos que confirmariam a adequabilidade de seus demonstrativos. 
Contudo, o ponto principal analisado diz respeito principalmente, sob a ótica exclusiva do direito 
administrativo-concessório, à pertinência dos bens registrados nas demonstrações contábeis da 
empresa, e que consequentemente constam da base de ativos, para a continuidade da prestação do 
serviço público concedido à Vale S.A.  
61. Outro ponto levantado pela Vale S.A. diz respeito à análise do TCU no caso de outra 
prorrogação antecipada de concessão ferroviária, a da Malha Paulista, por não ter sido determinada a 
necessidade de regulamentação quanto aos itens passíveis de indenização pela base de ativos. Aqui 
cabe esclarecer que o escopo de cada uma das auditorias deste Tribunal é ajustado conforme as 
peculiaridades de cada caso concreto. Considerando a elevada quantidade de informações que 
envolvem um pleito de prorrogação, diante de critérios de relevância, materialidade, risco e 
oportunidade são definidos os pontos que serão objeto de análise por parte desta Unidade Técnica em 
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cada processo. Nesse sentido, verifica-se que, no caso das prorrogações antecipadas da EFC e da 
EFVM, faz-se necessário o aprofundamento na análise quanto à indenização da base de ativos. 
62. De pronto, deve-se enfatizar a materialidade da base de ativos da EFC. Enquanto a base 
de ativos apresentada pela concessionária da Malha Paulista no TC 009.032/2016-9 somava R$ 1,056 
bilhão, no presente processo, a base de ativos soma aproximadamente R$ 20 bilhões, situação que 
demanda maior precaução e diligência no tratamento da questão, conforme mencionado.  
63. Além da questão da elevada materialidade, no que tange à base de ativos há também 
outros pontos importantes que diferem as concessões EFC e EFVM de todas as demais concessões 
ferroviárias no Brasil, bem ressaltado pela ANTT e pela Vale S.A., que demandam atenção. Um ponto 
relevante diz respeito à inexistência de contrato de arrendamento de bens vinculado ao contrato de 
concessão de prestação de serviço público de transporte ferroviário. Outra observação que deve ser 
feita é que a carga transportada pelas duas ferrovias se compõe, em quase a sua totalidade, de carga 
própria da concessionária. Estes pontos e suas implicações serão tratados mais adiante na presente 
seção. 
64. Entende-se que não merece prosperar o argumento de que a resolução a ser editada pela 
ANTT seria desnecessária tendo em vista eventuais diferenças entre os contratos de concessão. 
Conforme visto acima, o contrato de concessão da EFC assegura ao Poder Concedente a prerrogativa 
de analisar tecnicamente os valores, bem como a essencialidade, dos bens da concessionária. A 
análise desses custos e, também, a análise quanto aos requisitos para que os bens sejam considerados 
necessários ao serviço público – e portanto, reversíveis – deve ser detalhada pela Agência no 
normativo a ser desenvolvido. 
65. Com relação aos argumentos trazidos pela concessionária quanto ao cabimento ou não de 
indenização de bens classificados como sustaining, cabe esclarecer que a definição – por sinal, 
escorreita – de que gastos com conservação e manutenção corretiva e preventiva não deveriam ser 
considerados investimentos não foi desta Unidade Técnica, e sim da ANTT em sua Resolução-ANTT 
3.761/2011. Conforme destacado na instrução à peça 76, esse normativo encontrava-se válido quando 
da apresentação do pleito de prorrogação antecipada pela Vale S.A. e, portanto, caberia sua aplicação 
quando da análise da base de ativos apresentada pela empresa.  
66. Quanto à alegação de que a previsão de conferência da base de ativos por empresa de 
auditoria independente seria suficiente para corrigir eventuais irregularidades, não assiste razão à 
concessionária, já que a empresa de auditoria independente, de acordo com o que está estipulado na 
minuta de termo aditivo, não estaria obrigada a se manifestar acerca da essencialidade dos itens para 
o serviço público. A análise prevista seria meramente quanto à veracidade dos registros, verificando, 
por exemplo, o estado de conservação e a efetiva existência dos bens (peça 76, p. 33). 
67. Constata-se, portanto, que a conferência da base de ativos pela auditoria independente 
não englobaria a análise da relação de essencialidade dos bens para a prestação do serviço público. 
Assim, levando em consideração os termos da minuta de aditivo, não é possível comprovar a 
responsabilidade pela análise desses quesitos no levantamento da empresa de auditoria independente, 
e de qualquer forma essa análise demandaria uma convalidação pelo Poder Concedente. 
68. A Vale S.A. também traz argumentos acerca da representatividade dos itens da base de 
ativos que poderiam ter analisada sua essencialidade para com o serviço público concedido, 
afirmando que essa discussão se cingiria a apenas 2% da relação de cerca de 90 mil itens. A respeito 
disso, deve-se destacar que não há como precisar minimamente o valor dos bens essenciais da EFC 
previamente a avaliação técnica da ANTT sobre a base de ativos, motivo pelo qual rechaça-se de 
antemão qualquer tentativa de afirmar que tal valor seria desprezível.  
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69. Por fim, a Vale S.A. manifesta seu entendimento de que os bens constantes da base de 
ativos deveriam ser indenizados pelo seu valor contábil. Com relação a esta argumentação, reproduz-
se trecho da instrução à peça 76 que já rebateu tais pontos (peça 76, p. 41): 

178. A Agência também trouxe essa conclusão ao responder questionamento desta Unidade 
Técnica acerca do modo como os normativos de autorização de investimento serão utilizados para 
realizar análises e possíveis glosas de itens que impliquem em ineficiência alocativa. De acordo 
com a ANTT (peça 66, p. 8), “não há previsão de adoção dessas glosas, considerando que para o 
fim de valoração dos bens empregados na base de ativos, adota-se o critério existente no contrato 
de concessão para as hipóteses de extinção, qual seja: o de saldo contábil não depreciado”. 

179. Aqui cabe trazer novamente o mencionado trecho do contrato de concessão que trata da 
indenização dos bens (peça 16, p. 12): 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REVERSÃO E DA INDENIZAÇÃO 

(...) 

III) Os bens declarados reversíveis serão indenizados pela CONCEDENTE pelo valor residual 
do seu custo, apurado pelos registros contábeis da CONCESSIONÁRIA, depois de deduzidas as 
depreciações e quaisquer acréscimos decorrentes de reavaliação. Tal custo estará sujeito a 
avaliação técnica e financeira por parte da CONCEDENTE. (grifos nossos) 

180. Assiste razão à ANTT quando esta afirma que a indenização dos bens da base de ativos 
ocorrerá pelo saldo contábil não depreciado. Contudo, o contrato de concessão permite que haja 
avaliação técnica e financeira desse valor por parte da concedente. Assim, não está o poder 
público vinculado única e exclusivamente ao saldo contábil, tendo em vista que há previsão 
contratual de que esses custos estão sujeitos a avaliação técnica e financeira do poder concedente. 

181. Ao tratar da hipótese dessa análise, o contrato permite que seja feita a comparação entre os 
valores autorizados e os valores efetivamente incorridos. Indenizar a concessionária pelo saldo 
contábil sem qualquer análise significa indenizar, por exemplo, possíveis ineficiências ou erros 
na execução dos projetos autorizados pela Agência, ou ainda alocação de recursos em 
empreendimentos desnecessários para a prestação do serviço público. 

70. Para além da questão da elevada materialidade, deve-se ainda destacar outras implicações 
que a anomia regulatória hoje existente sobre a caracterização das condições de essencialidade e 
reversibilidade dos bens representa para as concessões da EFC e da EFVM e os consequentes 
empecilhos para análise do presente processo de prorrogação antecipada. Isto porque a Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD) foi privatizada com todos os ativos que compunham suas bases contábeis, 
incluindo-se os sistemas ferroviários, conforme pode ser conferido no Edital PND-A-01-97, de 5 de 
março de 1997 (peça 106, p. 11). 
71. De fato, a privatização dos bens ferroviários foi empreendida em virtude de integrarem 
parte da cadeia produtiva da empresa, ou seja, os bens compõem a estruturação inerentemente privada 
do negócio minerário da Vale. Diferentemente da concessão da Malha Paulista, em que a estrutura da 
ferrovia e o material rodante são bens públicos arrendados à concessionária, na EFC e EFVM, os bens 
alocados ao transporte ferroviário constituem patrimônio privado de propriedade da empresa Vale 
S.A. 
72. Pode-se verificar que, dada essa situação sui generis, a quase totalidade desses bens pode 
vir a não ser necessária à continuidade da prestação de serviços de transporte para a coletividade, 
porquanto atualmente servem precipuamente para atender aos interesses privados da própria empresa 
mineradora, que é também a detentora da concessão. 
73. Deve-se aclarar que o instituto da indenização da base de ativos, conforme previsto pela 
ANTT para a EFC, pode vir a ter natureza diversa quando comparada ao caso da Malha Paulista. 
Como nessa última há contrato de arrendamento vinculado aos bens, entende-se que o cálculo da 
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indenização pela parcela não amortizada desses bens, para fins de valoração do negócio ferroviário, 
guarda coerência com a modelagem do contrato de arrendamento, que prevê a reversão desses bens 
para a prestação do serviço público ao final da avença. 
74. Já no caso da EFC, como a ANTT previu a indenização de toda a base de ativos 
ferroviários de propriedade da Vale para os quais não há contrato de arrendamento, e como não há 
previsão de que esses bens retornem ao patrimônio da empresa, na verdade pode estar sendo proposta, 
por via transversa, a reestatização de todos os bens utilizados no transporte de carga própria da 
mineradora. Tal situação pode vir a afrontar a orientação econômica do Estado brasileiro estabelecida 
no art. 173 da Constituição Federal, porquanto tais bens, sem ter destinação pública plenamente 
justificada, passariam a compor o rol de bens indenizados que devem retornar ao domínio público ao 
fim da vigência concessória. Assim, entende-se que essa importante questão deve ser considerada 
pela ANTT quando do desenvolvimento do normativo que será aplicado à análise da base de ativos. 
75. Por fim, entende-se que tais considerações, juntamente com os demais quesitos já 
apontados pela Unidade Técnica, devem ser submetidas ao crivo da sociedade para fins de confecção 
de norma setorial a respeito dos critérios definidores da essencialidade dos bens para a prestação do 
serviço público de transporte ferroviário. Cabe salientar que a análise da documentação referente à 
Audiência Pública 9/2018 não permite concluir que a população tenha sido clara e suficientemente 
informada a respeito da proposta de reaquisição (indenização) dos ativos ferroviários da empresa Vale 
S.A. alocados na EFC. Serão os contribuintes brasileiros que, em última instância, arcarão com esse 
ônus que se propõe que a União assuma, estimado pela ANTT em R$ 20 bilhões. 
76. Considerando o exposto, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da 
Infraestrutura, pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso 
no Relatório Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à necessidade de estabelecimento 
formal, após ouvir a sociedade e os usuários, de normativo que regulamente a definição dos bens 
reversíveis no setor ferroviário como, por exemplo, os imóveis, a infraestrutura ferroviária e o 
material rodante considerados essenciais para a prestação do serviço público, bem como a delimitação 
dos investimentos na concessão passíveis de serem indenizados, assegurando que a concessionária 
adeque a base de ativos a tais diretrizes nos estudos referentes à prorrogação antecipada da Estrada 
de Ferro Carajás, em atenção ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001 c/c o art. 36 da Lei 
8.987/1995. 
I.2. Ausência de definição contratual quanto à possibilidade de alterações da base de ativos por 
parte do poder público (peça 76, p. 30-34) 
I.2.1. Breve relato da irregularidade apontada 
77. Na instrução à peça 76 foi descrita a forma como a minuta de termo aditivo define os 
procedimentos aplicáveis à análise da base de ativos posteriormente à formalização da prorrogação 
antecipada. 
78. Não há obrigatoriedade definida na minuta de termo aditivo de que a empresa que 
elaborará levantamento da base de ativos se manifeste quanto aos três critérios citados pela ANTT 
para expurgo de itens da planilha (não possuir relação com o negócio ferroviário, estar indisponível 
para a prestação do serviço ou representar ineficiência alocativa). Tal constatação reforça a proposta 
de encaminhamento mencionada na seção anterior, mostrando que deve a ANTT exercer sua 
competência prevista na Lei 10.233/2001 de fazer cumprir as cláusulas dos contratos de concessão e 
definir critérios objetivos para a análise dos itens da base de ativos a serem indenizados, exigindo que 
a concessionária adeque sua relação de bens a tais diretrizes. 
79. Especificamente quanto aos termos contratuais, também não se verifica dispositivo claro 
na minuta de termo aditivo que assegure à ANTT a prerrogativa de realizar glosas em itens constantes 
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do relatório elaborado pela empresa contratada que eventualmente não se enquadrem nos critérios de 
bens reversíveis, ainda a serem definidos. É sabido que expurgos na base de ativos afetarão 
diretamente o valor de investimentos necessários como contrapartida à prorrogação e, portanto, deve 
o poder público atuar com cautela no que se refere a esse ponto. 
80. Foi constatado que o disposto nas cláusulas 7.4 e 7.4.1 da minuta de termo aditivo 
assevera que a ANTT pode solicitar alterações no relatório e que a concessionária deve realizá-las no 
tempo estipulado. Mas não há previsão de a ANTT retirar itens da planilha apresentada pela Vale 
S.A. que não estejam de acordo com os normativos. Ademais, também não há previsão do que ocorre 
em caso de conflito de entendimento entre o Poder Concedente e a concessionária quanto à 
pertinência de eventual glosa. 
81. Propôs-se, então, determinar à ANTT que estabeleça na minuta de termo aditivo a 
possibilidade de expurgo de itens das bases de ativos, de ofício, por parte da ANTT, vinculando tal 
ação aos normativos formalmente estabelecidos pela Agência para definir quais itens poderão ser 
incluídos na base de ativos, e por consequência poderão ser indenizados, e quais itens deverão ser 
excluídos da base de ativos, em atenção ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001. 
I.2.2. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 60-61) 
82. A ANTT afirma que, em sua visão, os dispositivos estabelecidos na minuta de termo 
aditivo caracterizam de forma inequívoca que a Agência aprovará o relatório sobre a base de ativos, 
com a prerrogativa imperativa de solicitar quaisquer adequações que entender necessárias, as quais 
devem ser realizadas pela concessionária no prazo estipulado pela ANTT (peça 123, p. 60). 
83. Segundo a Agência, a base de ativos não enseja preocupações sob a ótica regulatória, 
tendo em vista que a ANTT já realizou as glosas que julgou necessárias e ainda poderá realizar 
complementos. Por isso, entende a Agência que não há justificativa para incluir na minuta de termo 
aditivo da EFC a autorização expressa para que a ANTT possa glosar investimentos (peça 123, p. 61). 
I.2.3. Argumentos apresentados pela Vale S.A. (peça 105, p. 66-69) 
84. A empresa afirma que a ANTT já realizou glosas de itens da base de ativos, retirando da 
planilha itens ligados à operação portuária, registros contábeis de capitalização de juros e bens 
depreciados que já haviam sido substituídos (peça 105, p. 57). 
85. Na manifestação afirma-se também que a ANTT exerceu a prerrogativa de retirada de 
itens da base de ativos no contexto da aprovação dos investimentos regulatórios, ocasião em que 
glosou investimentos não afetos à prestação do serviço público (peça 105, p. 57). 
86. Por esses motivos, a empresa entende que não haveria necessidade ou justificativa para 
que fosse incluída na minuta de termo aditivo autorização expressa para que a ANTT possa glosar 
investimentos da base de ativos (peça 105, p. 58). 
I.2.4. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
87. Aqui cabe esclarecer que em nenhum momento a ANTT refutou as constatações de que 
há imprecisão nos termos da minuta de aditivo no que se refere à análise da base de ativos. Traz-se 
novamente a seguinte exposição da instrução à peça 76 (peça 76, p. 32): 

135. De acordo com o texto da minuta de termo aditivo, acima reproduzido, a ANTT “pode 
solicitar as adequações eventualmente necessárias” e a concessionária “deve realizar as 
adequações solicitadas no tempo fixado pela ANTT” (peça 12, p. 13). 

136. Nesses atuais termos, a concessionária é a responsável pelas adequações nos relatórios da 
base de ativos e da base de passivos, após ser provocada pela Agência. Todavia, no caso de ser 
identificado item que não deve constar da base de ativos, por exemplo, não fica claro se a ANTT 
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pode, de ofício, realizar o expurgo desse item, ou se ela se limita a solicitar à concessionária que 
faça as adequações necessárias, com impacto direto no valor de outorga. 

88. Vê-se que os termos utilizados não deixam clara a faculdade do Poder Concedente, de 
ofício, realizar glosas de itens indevidamente incluídos na base de ativos. Mais ainda, conforme já foi 
mencionado na seção anterior, não há qualquer definição sobre quais serão os critérios adotados para 
eventual glosa na planilha, já que não foi definido pela Agência quais serão os itens que podem e que 
não podem constar da base de ativos apresentada pela concessionária, conforme demonstrado no 
tópico anterior. 
89. Na instrução à peça 76 foi trazida, inclusive, hipótese que pode vir a se materializar no 
caso concreto (peça 76, p. 34): 

148. Como hipótese, cita-se situação em que a ANTT venha a exigir que a concessionária retire 
itens da base de ativos por representarem ineficiência alocativa e que a empresa entenda que tal 
retirada não é devida. Não há qualquer previsão contratual que defina o que ocorre no caso de 
conflito de entendimento, nem as medidas a se adotar caso não haja concordância com a 
solicitação de expurgo. 

149. Insta reforçar que a análise da ANTT sobre a base de ativos deve ser realizada com a maior 
prudência possível. Além de se tratar de montante bilionário de indenização, eventual expurgo de 
item da base de ativos refletirá em aumento direto no valor de outorga que havia sido calculado 
para a prorrogação. Assim, as tratativas com a concessionária para a eventual retirada de itens da 
base de ativos depois da prorrogação antecipada já firmada podem vir a trazer grandes 
dificuldades ao poder concedente, exigindo prévia cautela nas definições dos procedimentos 
aplicáveis, em especial quanto aos termos utilizados na avença. 

150. Considerando que o expurgo de itens da base de ativos refletirá diretamente no aumento do 
valor de outorga calculado na modelagem financeira, o incentivo da concessionária, a priori, será 
o de não aceitar retiradas que a ANTT venha a solicitar. Assim, entende-se que a minuta de termo 
aditivo deve tratar diretamente da possibilidade de expurgo, de ofício, por parte da ANTT quando 
da análise do relatório elaborado pela empresa contratada pela concessionária, e não a mera 
possibilidade de que a Agência determine à concessionária e que esta última proceda à retirada 
de itens. 

151. Tal possibilidade de expurgo, por outro lado, não pode ser ilimitada, sob risco de gerar 
elevado nível de incerteza para a concessionária. Percebe-se que essa indefinição também decorre 
da já apontada ausência de normatização da base de ativos por parte da ANTT, o que reforça a 
necessidade da proposta de encaminhamento da seção anterior. Com a formalização, por parte da 
Agência, dos critérios objetivos para inclusão e exclusão de itens da base de ativos, bem como ao 
momento em que isso ocorrerá, estará o poder público munido de regulamento que vinculará a 
concessionária à decisão por expurgo de determinado item da planilha, eventualmente tomada 
pela ANTT. 

90. Quanto à manifestação da Vale S.A., assiste razão à concessionária no que se refere ao 
fato de que a ANTT já realizou algumas glosas na base de ativos inicialmente apresentada, pois isso 
de fato ocorreu, ainda que não tenha abarcado parte considerável da planilha, como asseverou a 
própria Agência. Porém, essas glosas ocorreram em momento anterior à assinatura do termo aditivo.  
91. O que se está sendo discutido no tópico “Ausência de definição contratual quanto à 
possibilidade de alterações da base de ativos por parte do poder público” é que não há dispositivo 
definido no termo aditivo quanto à possibilidade de que o Poder Concedente realize expurgos da base 
de ativos após a formalização da prorrogação. Esse risco para o Poder Concedente é majorado devido 
à assimetria de informação na elaboração da relação de bens e também em função da conferência da 
base de ativos apenas em momento posterior à assinatura da prorrogação, conforme proposto nos 
estudos apresentados. 
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92. Assim, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da Infraestrutura, pela 
ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso no Relatório 
Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à necessidade de estabelecimento, na minuta de 
termo aditivo, a possibilidade de expurgo de itens das bases de ativos, de ofício, por parte da ANTT, 
vinculando tal ação aos normativos formalmente estabelecidos pela Agência para definir quais itens 
poderão ser incluídos na base de ativos e, por consequência, poderão ser indenizados, e quais itens 
deverão ser excluídos da base de ativos, em atenção ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001. 
I.3. Desconsideração de normativos que autorizaram a realização de investimentos pela 
concessionária (peça 76, p. 34-43) 
I.3.1. Breve relato da irregularidade apontada 
93. No Relatório Preliminar desta Unidade Técnica mostrou-se que a Lei 10.233/2001 define 
que é competência da ANTT autorizar projetos e investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas. 
Nesse mesmo sentido, o contrato de concessão original da EFC define a obrigatoriedade de 
autorização prévia da concedente para a construção de ramais, variantes, pátios, dentre outras 
instalações. 
94. Em cumprimento a tais dispositivos, a ANTT realizou uma série de análises e emitiu 
autorizações para diversas obras no âmbito da concessão da EFC. Nos documentos que formalizaram 
essas autorizações (resoluções e deliberações), constava também definição de valor máximo para 
cada empreendimento. 
95. A Deliberação ANTT 271/2013, por exemplo, trouxe autorização que foi expressa ao 
limitar o valor pelo qual o empreendimento relativo ao Ramal Ferroviário Sudeste do Pará do projeto 
S11D poderia ser realizado em R$ 1.483.638.958,97. Além disso, também foi determinado à 
concessionária que comprovasse tais dispêndios em seus lançamentos contábeis destacados. Tal 
mecanismo de controle foi replicado em todas as autorizações listadas na instrução, definindo-se valor 
máximo para o investimento, bem como estabelecendo-se a obrigatoriedade de sua comprovação em 
lançamentos contábeis destacados. 
96. Apesar disso, nos estudos para a prorrogação antecipada da EFC, a ANTT expôs 
entendimento de que os itens da base de ativos não deveriam ser glosados levando em consideração 
o valor máximo estipulado para cada obra, em desacordo com as autorizações emitidas anteriormente 
pela Agência.  
97. O Relatório Preliminar apontou a necessidade de comparação, por parte da ANTT, dos 
valores autorizados com os efetivamente executados, de modo a impedir que a União indenize a 
concessionária por valores superiores aos que estava ciente por ocasião das intervenções. 
98. Salientou-se que tal entendimento não restringe que somente os projetos que tiveram sua 
execução autorizada poderão ser indenizados, pois é plausível que na base de ativos constem itens de 
menor relevância e materialidade que foram adquiridos pela concessionária, sem a utilização do 
procedimento previsto nos normativos da ANTT para autorização, portanto compreende-se que tais 
investimentos possam ser considerados reversíveis, após a comprovação de atendimento aos 
requisitos necessários para tal. Todavia, quanto aos projetos que tiveram sua execução autorizada em 
normativo entende-se que necessariamente deve haver sua identificação na base de ativos, para que 
seja possível à ANTT realizar a comparação entre o valor autorizado e o valor apresentado pela 
concessionária no pleito de prorrogação. 
99. Assim, foi proposta determinação para que a ANTT (i) adote os procedimentos 
necessários para a identificação na base de ativos dos itens relacionados a cada projeto que teve sua 
execução autorizada em normativo da Agência e (ii) adeque, para fins de indenização, o valor de cada 
projeto identificado na base de ativos por aquele que havia sido previamente autorizado, em atenção 
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ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001 e aos normativos da ANTT que autorizaram a execução 
de obras e investimentos. 
100. Além disso, havia sido solicitado em diligência à ANTT que fosse apresentada a relação 
de todos os normativos que autorizaram a realização de investimentos na EFC. Ao ser demandada 
por meio de diligência, a ANTT encaminhou lista com apenas duas autorizações. Contudo, esta 
Unidade Técnica, em consulta a sistemas da ANTT na internet, identificou outras dezoito 
autorizações de investimentos emitidas pela Agência. 
101. Assim, propôs-se determinar à ANTT que informe a este Tribunal a relação completa de 
todos os normativos e decisões da Agência que autorizaram a realização de investimentos na EFC, 
tendo em vista o disposto no art. 24, inciso IX, da Lei 10.233/2001. 
I.3.2. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 63-71) 
102. De início, cabe destacar que a ANTT, em resposta ao despacho do Ministro Relator, 
informa que procedeu a uma minuciosa varredura nos atos editados pela autarquia, sendo enviada 
também a relação completa das autorizações de obras na EFC, que contempla 26 autorizações (peça 
125).  
103. A ANTT continua sua explanação trazendo o conceito de base de ativos disposto na 
minuta de termo aditivo, qual seja, “cada um dos ativos da concessão e seu respectivo valor contábil 
não depreciado, constante do Ativo Imobilizado da Concessionária, referente às Demonstrações 
Financeiras Padronizadas do exercício social de 2017, e necessários à execução do contrato” (peça 
123, p. 64). 
104. De acordo com a ANTT, para que a concessionária possa adimplir com as obrigações 
assinaladas no termo aditivo, a empresa deverá realizar uma série de investimentos. Tais 
investimentos são prospectivos, ou seja, deverão ser realizados a partir da assinatura do termo aditivo, 
em obediência ao caderno de obrigações. 
105. Porém, segundo a ANTT também devem ser levados em consideração os investimentos 
realizados pela concessionária durante a execução do contrato, já que eles permitiram que a 
concessionária atingisse o atual patamar de capacidade de carga e nível de segurança. Nessa toada, 
não seriam apenas os novos investimentos que serão realizados que propiciarão à concessionária 
praticar a performance exigida, mas também devem ser levados em consideração os investimentos já 
por ela realizados durante a execução contratual. Segundo a Agência, o não reconhecimento desse 
fato poderia levar a enriquecimento sem causa do poder público e não se constituiria em boa prática 
regulatória. 
106. Diante disso, entende a ANTT que a indenização para fins de reversibilidade não se deve 
confundir com o cálculo referente à base de ativos, por se tratarem de institutos distintos (peça 123, 
p. 65). 
107. Em seguida, a ANTT inicia abordagem acerca do procedimento para autorização de 
investimentos em concessões. De acordo com ela, o procedimento inicialmente estabelecido pela 
Resolução-ANTT 2.695/2008 consistia, basicamente, em analisar o orçamento da obra, bem como o 
registro de um conjunto de informações e documentos. Após essa análise, a ANTT exarava um ato 
administrativo para autorizar a execução da obra, sendo o valor da obra estabelecido no referido ato 
para fins de reversibilidade e eventual indenização. Contudo, tal procedimento foi alterado pela 
Resolução-ANTT 4.505/2017 e pelo Comunicado Interno 1/2017 da Superintendência de 
Infraestrutura e Transporte Ferroviário de Cargas (SUFER) (peça 123, p. 65-66). 
108. A Agência prossegue informando que somente ao final da concessão o Poder Concedente 
verificará os custos dos investimentos considerados necessários à prestação do serviço. De acordo 
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com a ANTT, apenas quando houver algum valor residual é que haverá algum valor a ser indenizado 
pela União. O processo de autorização de investimentos, segundo a ANTT, não tem o condão de gerar 
qualquer direito de indenização aos concessionários, uma vez que não necessariamente tais 
investimentos serão revertidos à União, já que somente são declarados reversíveis aqueles que se 
mostrarem necessários à continuidade da prestação do serviço ao final do contrato  
109. De acordo com a ANTT, o contrato de concessão vigente estabelece que as 
concessionárias provejam todos os recursos necessários para realizar os investimentos voltados à 
manutenção e ao aperfeiçoamento do serviço. Depreende-se, por conseguinte, que o risco de tais 
investimentos, inclusive aquele relacionado à variação de custos, foi alocado, de forma integral, na 
figura do concessionário (peça 123, p. 66). 
110. Segundo a ANTT, depreende-se da exegese contratual que a apuração dos custos, seja 
para fins de reversibilidade ou revisão tarifária, deve ser realizada por meio dos registros contábeis 
da concessionária, e não pelo valor indicado na autorização do projeto. A autorização dos projetos ou 
investimentos não gera qualquer expectativa por parte das concessionárias de que serão revertidos ao 
poder concedente e, consequentemente, farão jus à indenização (peça 123, p. 67). 
111. A ANTT prossegue sua manifestação informando que, com as alterações nos 
procedimentos de análise de orçamento após o Comunicado Interno 1/2017 da SUFER, a Agência 
passou a não realizar mais qualquer tipo de análise acerca do orçamento apresentado pelas 
concessionárias, já que esse tipo de análise deve ser feita por meio dos registros contábeis dos 
balancetes da sociedade empresária. São trazidos exemplos de autorizações expedidas antes e após a 
mudança de procedimentos, mostrando que, atualmente, não há definição de valor máximo para o 
investimento autorizado. 
112. Por esse motivo, a ANTT entende que a identificação na base de ativos dos itens 
relacionados a cada projeto não se mostra necessária, já que os investimentos e projetos autorizados 
já são considerados nos registros contábeis da concessionária (peça 123, p. 69-70). 
113. Por fim, a ANTT aduz em sua manifestação que a proposta de encaminhamento desta 
Unidade Técnica não possuiria respaldo legal (peça 123, p. 70-71). 
I.3.3. Argumentos apresentados pela Vale S.A. (peça 105, p. 69-71) 
114. A Vale S.A. inicia sua argumentação afirmando que os orçamentos elaborados pela 
ANTT representavam uma estimativa do investimento a ser realizado, e não um limite para o 
investimento a ser realizado (peça 105, p. 69). 
115. A empresa também assevera que o contrato de concessão define que a única possibilidade 
para quantificar os investimentos em bens reversíveis consiste no critério contábil, ou seja, no que 
consta dos demonstrativos contábeis da concessionária (peça 105, p. 69). 
116. A Vale S.A. continua sua explanação afirmando que recentemente foram realizadas 
importantes alterações no que diz respeito à aprovação de orçamentos referentes aos investimentos 
das concessionárias. É trazido em sua manifestação excerto do Comunicado SUFER/ANTT 1/2017, 
que trouxe novos procedimentos aplicáveis à análise de orçamentos pela Agência (peça 105, p. 70). 
117. De acordo com a empresa, essas alterações se mostraram necessárias pelo fato de que os 
contratos de concessão, diferentemente dos contratos de obra pública, caracterizam-se pela previsão 
de obrigações de resultado, em que os investimentos seriam meios para a prestação adequada do 
serviço público. Justamente por essa lógica, o risco relativo ao custo da obra, assim como os riscos 
de quantitativos, tenderiam a ser alocados à concessionária, e não ao poder concedente, afastando-se, 
no entendimento da Vale S.A., a justificativa para o escrutínio dos orçamentos relativos aos novos 
investimentos realizados pelas concessionárias. 
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118. Tendo isso em vista, a empresa afirma que não haveria qualquer justificativa para que 
fossem utilizados os normativos autorizativos quando da análise da base de ativos (peça 105, p. 71). 
I.3.4. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
119. Inicialmente cabe tratar da proposta de determinação à ANTT para que fosse informada 
a este Tribunal a relação completa de todos os normativos e decisões da Agência que autorizaram a 
realização de investimentos na EFC, tendo em vista o disposto no art. 24, inciso IX, da Lei 
10.233/2001. 
120. Tal proposta de encaminhamento foi inserida na instrução à peça 76 considerando que a 
lista anteriormente apresentada pela ANTT incluiu apenas duas autorizações, tendo sido identificadas 
outras dezoito por esta Unidade Técnica em consulta ao repositório normativo da Agência. Assim, 
mostrou-se necessária a inclusão de proposta de determinação para que a lista completa fosse enviada. 
121. Na manifestação da ANTT em resposta ao despacho do Ministro Relator foi encaminhada 
relação que contempla 26 autorizações (peça 125). Diante da prestação das informações completas, 
entende-se que torna-se agora desnecessária a proposta de encaminhamento relativa a esse ponto 
constante da instrução à peça 76. 
122. Em seguida, a ANTT e a Vale trouxeram explanação sobre a necessidade de se considerar 
todos os investimentos realizados pela concessionária na modelagem e que, no atual momento, a 
discussão estaria adstrita à base de ativos e não à indenização para fins de reversibilidade. Tal 
argumentação já foi objeto de análise na instrução à peça 76, cabendo retomar o entendimento lá 
esposado. Ao contrário do que afirma a ANTT e a Vale, não há diferenciação, para fins do direito 
administrativo aplicado a concessões, entre o instituto da indenização de bens reversíveis ao final do 
contrato com a proposta de indenização da base de ativos atualmente apresentada. Em ambas as 
situações deve obrigatoriamente ser analisada a essencialidade de cada bem a ser indenizado para a 
prestação do serviço público, sob pena de a concessionária ser indenizada de forma indevida, em 
prejuízo do erário e do interesse público.  
123. Reitera-se que a base de ativos impacta linearmente o valor de investimentos necessários 
como contrapartida à prorrogação. Assim, a inclusão de um ativo nessa lista sem que este seja 
necessário à prestação do serviço concedido e sem que sejam obedecidos os critérios a serem 
estabelecidos pela ANTT para indenização levará à redução indevida do saldo resultante da 
modelagem econômico-financeira. 
124. Os argumentos trazidos pela ANTT e pela Vale tentam referendar posicionamento pela 
indenização integral de todos os bens registrados na contabilidade da concessionária. De fato, os 
investimentos já realizados devem ser levados em consideração na modelagem, desde que respeitem 
os valores máximos de indenização estabelecidos nos atos autorizativos de cada investimento 
realizado. 
125. Não obstante, em que pese a necessidade de indenização dos bens essenciais ao serviço 
público com a assinatura do termo aditivo, não está o Poder Concedente vinculado à aceitação de 
todas as informações prestadas pela concessionária. Cabe à ANTT fazer cumprir os dispositivos 
contratuais e indenizar a empresa apenas pelos valores anteriormente aprovados, após considerar a 
amortização ocorrida até a assinatura do termo aditivo. Conforme prerrogativas atribuídas ao Poder 
Concedente pela Cláusula Décima Sexta do contrato de concessão original, a ANTT vinha, ao longo 
da vigência original, estabelecendo valores-limite para a indenização de tais investimentos realizados 
pela concessionária, com base em análise de essencialidade e de custos dos itens que compõem cada 
investimento. 
126. A ANTT e a Vale também fizeram em sua manifestação retrospecto sobre a mudança de 
entendimento da Agência quanto à necessidade de análise de orçamentos e projetos de obras em 
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concessões. Aqui cabe ressaltar que a alteração de entendimento regulatório e, por derradeiro, de 
regulamentação contratual, a partir das prorrogações antecipadas, acerca da amortização integral dos 
investimentos dentro da vigência contratual fará obrigação para as partes a partir da assinatura do 
termo aditivo. No entanto, tais disposições não se aplicam no presente momento, porquanto ainda se 
aplicam os termos do contrato de concessão original.  
127. Desse modo, não se vê motivo plausível para que essas análises não sejam utilizadas no 
presente momento para glosar investimentos que tiveram seus custos majorados frente aos projetos 
analisados pela ANTT e tidos como necessários para sua completa execução. Se a Agência realizou 
a análise dos orçamentos e definiu valores máximos para uma série de obras, com base nas 
disposições contratuais originais, e considerando ainda que tais valores não foram oportunamente 
objeto de contestação pela concessionária, não há motivos escusantes para não se utilizar tais 
autorizações como balizadoras do valor de indenização em cada caso. 
128. A ANTT informa, como já havia informado nas diligências encaminhadas no decorrer do 
presente processo, que o risco dos investimentos eventualmente realizados a maior estariam 
totalmente repassados à concessionária. Mais uma vez repisa-se que o que está ocorrendo no 
momento é a análise da indenização dos investimentos autorizados, pelos valores-limite dispostos 
nos atos autorizativos da ANTT expedidos ao longo da vigência contratual original. A base de ativos 
reduz diretamente o valor de investimentos calculado pela modelagem. A argumentação de que o 
risco da execução dos investimentos em valor superior ao autorizado seria da concessionária também 
já foi rebatida na instrução à peça 76: 

184. O argumento da Agência de que essa comparação não será feita pois a álea do risco seria da 
concessionária é conflitante por si mesmo, pois, ao não realizar tal comparação, necessariamente 
seriam repassados ao poder público todos os riscos de majoração do custo do projeto, caso o valor 
final fique acima do autorizado. Já a afirmação de que a indenização deve se dar somente pelo 
saldo contábil não depreciado ignora o dispositivo contratual que sujeita esse saldo à avaliação 
técnica e financeira por parte do poder concedente. 

129. No presente caso, verifica-se que está ocorrendo justamente o contrário do afirmado pela 
ANTT. Caso a concessionária eventualmente tenha executado investimentos em valores superiores 
aos autorizados, neste momento ela será indenizada por todo esse valor, já que a Agência entende que 
não deve ser feita análise do montante autorizado frente ao efetivamente executado. O risco de 
execução de projetos com custos majorados está sendo totalmente repassado para o caixa da 
União, pelo fato de a ANTT considerar o valor integral da base contábil de ativos na modelagem 
financeira sem limitar os valores dos investimentos indenizáveis aos valores dispostos nas 
normas autorizativas anteriormente emitidas. 
130. Outro argumento a se analisar é de que a autorização dos projetos e investimentos não 
geraria qualquer expectativa à concessionária de que haveria indenização por aqueles bens. De fato, 
as autorizações não geram expectativa nas concessionárias de que elas serão indenizadas pelo valor 
ali definido, já que a indenização pressupõe a comprovação do valor efetivamente investido pela 
concessionária. O que se está a discutir é o fato de a ANTT ter descartado os resultados de uma 
regulação com base em análise de orçamentos e projetos, com a consequente definição de valores 
máximos para que a concessionária realizasse determinadas obras. Se alguma expectativa tivesse de 
ter sido gerada à concessionária, seria a de que, para cada um daqueles empreendimentos, a 
indenização estaria limitada ao valor definido naquele normativo. 
131. Dessa forma, caso sejam ignorados os valores máximos trazidos nas mencionadas 
autorizações, corre-se o risco de deixar incluídos nas bases de ativos valores que eventualmente 
tenham ultrapassado os autorizados em decorrência de ineficiências na execução dos 
empreendimentos ou, até mesmo, majorações indevidas nos projetos analisados e aprovados pela 
Agência. Traz-se aqui novamente trechos da instrução à peça 76 (peça 76, p. 42): 
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186. Com a concessionária tendo solicitado autorização para execução de investimentos, tendo a 
ANTT analisado previamente os projetos, custos e orçamentos e, mais ainda, tendo sido editado 
ato normativo cientificando a concessionária de que havia autorização para sua realização em 
valor máximo, não há que se falar em eficiência alocativa caso esta tenha, por si própria, 
despendido mais do que o autorizado. Por óbvio, no caso da ocorrência de fatos alheios à vontade 
da concessionária que tenham elevado os custos de algum projeto, esta poderia ter cientificado a 
ANTT oportunamente e solicitado a majoração do valor autorizado. Todavia, não há indícios de 
que este tenha sido o caso em nenhum dos projetos constantes da tabela 8. 

132. Também no tópico ora em análise a ANTT aduz inexistir respaldo legal para a proposta 
de encaminhamento. Conforme asseverado pela própria Agência, o art. 24, inciso VIII, da Lei 
10.233/2001 estabelece que é competência da ANTT fiscalizar a prestação dos serviços, cumprindo 
e fazendo cumprir as cláusulas contratuais, em especial a Cláusula Décima Sexta do contrato de 
concessão original.  
133. Assim, entende-se que, para que a ANTT faça cumprir a Cláusula Décima Sexta do 
contrato, mostra-se necessária a devida análise da base de ativos com finalidade de limitar o valor de 
cada investimento constante da referida base aos valores-limite estabelecidos nas autorizações 
emitidas pela própria Agência, já que está propondo utilizar recursos públicos federais para indenizar 
a concessionária. 
134. Além disso, deve-se salientar que os normativos que autorizaram a execução dos 
investimentos em determinado valor máximo obrigavam a concessionária a apresentar, em 
lançamentos contábeis destacados, os dispêndios relativos às autorizações. Contudo, sequer se 
verifica a identificação dos registros referentes a cada autorização dentro da planilha da base de ativos 
apresentada nos estudos.  
135. Destaca-se também a alegação da ANTT de que esse dispositivo legal vedaria a atuação 
da Agência na fiscalização dos bens da concessão da EFC, considerando que estes não possuem 
contrato de arrendamento vinculado, o que se mostra ilógico e em desacordo com o art. 36 da Lei 
8.987/1995 e com a Cláusula Décima Sexta do contrato de concessão original. 
136. Em adição aos argumentos apresentados, a Vale ainda alegou que os orçamentos 
elaborados pela ANTT representavam uma estimativa de investimento a ser realizado, e não um limite 
para o investimento a ser realizado. Pela simples leitura dos normativos autorizativos listados na 
instrução à peça 76, verifica-se que não merece prosperar tal argumento. Em todos os documentos 
listados, verifica-se que a ANTT autorizou as obras em determinado valor máximo para o 
investimento para fins regulatórios, bem como estabeleceu a obrigatoriedade de sua comprovação em 
lançamentos contábeis destacados. Portanto, não há que se falar em estimativa. 
137.   Sobre o assunto, para fins de ilustração, cabe transcrever o texto do normativo 
autorizativo das obras do Ramal Ferroviário Sudeste do Pará (S11D), que se reproduz nas demais 
autorizações, para que não reste dúvida quanto ao caráter vinculante e que houve, de fato, definição 
de valor limite da intervenção para fins regulatórios (peça 71, p. 19): 

DELIBERAÇÃO Nº 271, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013 

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, 
fundamentada no Voto DCN - 171, de 15 de outubro de 2013 e no que consta no Processo nº 
50500.063361/2012-46, delibera: 

Art. 1º Autorizar a Estrada Ferro Carajás - EFC, a executar as obras do projeto Ramal Ferroviário 
Sudeste do Pará, contemplado no Programa CLN S11D. 

§1º Os investimentos autorizados ficam limitados no valor de R$ 1.483.638.958,97 (um 
bilhão, quatrocentos e oitenta e três milhões e seiscentos e trinta e oito reais e noventa e sete 
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centavos), cujos dispêndios deverão ser comprovados pela Concessionária em seus 
lançamentos contábeis destacados. (grifos nossos) 

138. Ante o exposto, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da Infraestrutura, 
pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso no Relatório 
Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à necessidade adequação, para fins de indenização, 
o valor de cada projeto identificado na base de ativos por aquele que havia sido previamente 
autorizado, em atenção ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001 e aos normativos da ANTT que 
autorizaram a execução de obras e investimentos. 
II. Estudo de demanda (peça 76, p. 43-56) 
II.1. Breve relato da irregularidade apontada 
139. No estudo de demanda elaborado para a modelagem econômico-financeira da 
prorrogação antecipada da EFC foram identificadas imprecisões nos dados, que podem resultar em 
subestimação das receitas previstas para a vigência contratual. Dentre elas, destacam-se as 
inconsistências encontradas no estudo de previsão de demanda de carga de minério de ferro. Tal 
estudo foi elaborado com base em informações prestadas pela própria concessionária e não houve 
estudo elaborado pelo poder público que pudesse confirmar a consistência de tais dados. 
140. A demanda apresentada pela concessionária baseou-se em informações internas da Vale 
S.A. e os fluxos de minério de ferro se mostraram constantes durante a vigência da prorrogação. 
Tendo em vista que a demanda prevista influencia diretamente no valor de investimentos calculado 
para a prorrogação, entende-se que há o risco de que a concessionária apresente informações de 
demanda subestimadas. 
141. Diante disso, propôs-se determinar à ANTT que trate os riscos advindos da assimetria de 
informações existente nas previsões de demanda de carga de minério de ferro na EFC, em vista da 
inexistência de estudo de demanda elaborado pelo poder público, considerando o disposto no art. 24, 
inciso I, da Lei 10.233/2001. 
II.2. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, 23-27) 
142. A ANTT inicia sua manifestação informando que foram elaborados alguns estudos pelo 
poder público com a devida fundamentação técnica, que subsidiaram a análise dos processos de 
prorrogação antecipada da EFC e da EFVM. Porém, de acordo com a ANTT, foi necessário utilizar 
os dados da concessionária tendo em vista as especificidades do mercado minerário, que não 
poderiam ser captadas com a utilização da metodologia definida para a previsão da demanda das 
demais cargas (peça 123, p. 23). 
143. Em seguida, a Agência reproduz novamente os procedimentos executados para que 
fossem validadas as informações prestadas pela concessionária, em especial quanto à estabilização 
da demanda de minério de ferro durante a vigência da prorrogação (peça 123, p. 23-26). 
144. Em acréscimo, a ANTT informa que, conforme pontuado por esta Unidade Técnica, 
poderiam ser incorporados mecanismos contratuais para que sejam compartilhadas com o Poder 
Concedente eventuais receitas decorrentes da movimentação da carga de minério de ferro superiores 
às que haviam sido previstas na modelagem. A Agência esclarece que esse mecanismo já havia sido 
definido no âmbito da prorrogação antecipada da Malha Paulista e que poderia ser aplicável no caso 
da EFC. 
145. Entende a ANTT que é possível adotar essa determinação no caso em análise, mediante 
inclusão no termo aditivo de cláusula prevendo mecanismo de revisão periódica com vistas a mitigar 
riscos de flutuação de demanda futura. 
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II.3. Argumentos apresentados pela Vale S.A. (peça 105, p. 71-78) 
146. Em sua manifestação, a Vale S.A. informa que a ANTT efetivou contratação junto ao 
Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (Labtrans) para 
obter um resultado independente e estabelecer conclusões próprias acerca do estudo de demanda 
apresentado pela empresa. Segundo a concessionária, o Labtrans foi contratado para avaliar suas 
projeções no âmbito da prorrogação antecipada da EFC e da EFVM (peça 105, p. 72). 
147. A Vale S.A. informa também que foram promovidas diversas reuniões entre a empresa e 
a ANTT e que as poucas informações não prestadas à ANTT constituem informações sensíveis e 
sigilosas. Segundo a concessionária, a ANTT teria entendido que os estudos apresentados por ela não 
resultariam em demanda subestimada. Porém, informou que prestar algumas informações relativas à 
carga própria da Vale S.A. poderia significar quebra de “segredo industrial” (peça 105, p. 72-73).  
148. A concessionária alega que a ANTT não tem aptidão para intuir sobre a atividade 
econômica do mercado minerário e que questões próprias do setor de mineração apenas reforçam essa 
incapacidade da Agência. Foi ressaltado que, nos últimos 40 anos, não foi elaborado planejamento 
mineral pelo então Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Segundo a empresa, nem 
mesmo os próprios agentes econômicos conseguem precisar, no longuíssimo prazo, o comportamento 
do comércio internacional no que tange às atividades do setor em razão das diversas variáveis que 
podem influenciar o mercado (peça 105, p. 73-74). 
149. A concessionária explana que no Relatório Preliminar não foram impugnados os estudos 
de demanda com base na assimetria verificada, mas apenas proposto que fossem buscadas formas de 
se mitigar essa assimetria. Porém, no entendimento da Vale S.A. o afastamento da assimetria teria 
sido assegurado por algumas circunstâncias subjacentes à elaboração do estudo de demanda, em 
especial pelo fato de que foi franqueado amplo acesso às informações relativas às projeções e de que 
foi mantido canal de comunicação constante com a ANTT (peça 105, p. 74). 
150. Em seguida, a Vale S.A. alega que a contratação de estudo independente para validar as 
projeções da concessionária poderia não se mostrar conveniente e útil. Segundo ela, a assimetria 
observada pela ANTT certamente ocorreria com o terceiro eventualmente contratado para este fim, 
pois esse órgão também dependeria do envio de informações por parte da Vale S.A. Assim, seu 
entendimento seria o de que a prestação de informações pela concessionária seria suficiente para 
garantir a previsão mais precisa da demanda desse tipo de carga (peça 105, p. 76).  
II.4. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
151. De início cabe esclarecer que, conforme exposto na instrução à peça 76, o estudo do 
Labtrans foi, de fato, contratado pela ANTT, mas o modelo de quatro etapas nele utilizado apresentou 
vulnerabilidades para identificar a presença de graneis minerais na área de influência da ferrovia. Tal 
modelo, segundo a Agência, não seria capaz de considerar fatores específicos do mercado de graneis 
minerais, como, por exemplo, o teor de pureza do granel, a reserva das minas e a maturidade dos 
projetos de mineração. Desse modo, informou a ANTT que seria comum em estudos de planejamento 
de transportes que seja elaborada metodologia específica para estimar a demanda por transporte 
ferroviário de graneis minerais (peça 52, p. 4).  
152. Essa metodologia específica foi a que se baseou em informações prestadas pela própria 
concessionária, em que foram identificadas as imprecisões relatadas na instrução. Assim, as alegações 
da concessionária de que o Labtrans elaborou estudos para a carga de minério de ferro não merecem 
prosperar. Salienta-se que, na instrução à peça 76, já havia sido destacada a contratação do Labtrans, 
mas que o instituto não elaborou estudos específicos para a demanda de minério de ferro. 
153. Esclarece-se também que as especificidades do mercado minerário trazidas pela 
concessionária em sua manifestação apenas reforçam as imprecisões dos estudos de demanda 
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relatadas na instrução à peça 76. Como bem expôs a Vale S.A., o que se buscou foi uma forma de 
mitigar a assimetria informacional existente no processo, motivo pelo qual a proposta de 
encaminhamento exigiu que a ANTT tratasse os riscos decorrentes disso. Conforme demonstrado na 
instrução, ainda que tenham havido reuniões e contato entre a concessionária e a ANTT, diversas 
informações não puderam ser validadas com outras fontes, permanecendo a assimetria. 
154. Em suas alegações, a concessionária informou que a contratação de uma entidade para 
elaboração de estudo pelo poder público poderia fazer com que os mesmos riscos apontados 
existissem também para a entidade contratada, já que a Vale S.A. continuaria tendo que prestar 
informações para que fosse possível estimar de forma adequada a demanda por minério de ferro. Aqui 
cabe salientar que a elaboração de estudo por parte do poder público foi trazida como exemplo na 
instrução à peça 76. Lá destacou-se que, no caso da prorrogação antecipada da Malha Paulista, o 
estudo elaborado pelo Labtrans foi ferramenta fundamental para que as previsões apresentadas pela 
concessionária tivessem sua pertinência verificada. Cabe destacar, contudo, que também foi exposto 
na instrução que esta não seria a única alternativa possível para se dirimir os riscos advindos da 
assimetria de informação, cabendo trazer aqui os seguintes trechos (peça 76, p. 53): 

262. Nada obstante, cabe registrar que a comparação dos estudos da concessionária com um 
estudo elaborado pelo poder público não é a única possibilidade existente para mitigar os efeitos 
da assimetria de informação atualmente existente no processo. Diante da existência de 
informações que não puderam ser confirmadas com outras fontes e dos riscos de que a demanda 
esteja subestimada nas projeções da concessionária, a ANTT poderia, por exemplo, desenvolver 
mecanismos contratuais para que eventuais receitas decorrentes de movimentação de carga de 
minério de ferro superiores às que haviam sido previstas na modelagem possam vir a ser 
compartilhadas com o poder concedente. Outra alternativa para a mitigação dos riscos, seria 
considerar a prorrogação contratual por prazo inferior aos 30 anos propostos. 

263. Insta ressaltar que o caso ora em análise possui nuances que exigem que o zelo na análise do 
pleito da concessionária seja ainda maior. Está-se diante de situação em que as projeções de 
demanda foram elaboradas pela própria empresa e, por se tratar de uma prorrogação antecipada, 
não haverá qualquer crivo por parte do mercado, como ocorreria numa nova concessão. Assim, o 
risco de que a assimetria de informações verificada no processo traga prejuízos à sociedade é 
latente, já que a empresa foi a fonte principal de informação quanto às estimativas de demanda e, 
ao mesmo tempo, possui incentivos para que suas previsões sejam subestimadas. 

264. Considera-se que uso do instituto da prorrogação antecipada em contratos de concessão do 
setor ferroviário é inovador e traz desafios por si só. Aliado a isso, a apresentação de estudo de 
demanda pela própria concessionária interessada acrescenta mais assimetria de informação ao 
processo e faz com que a situação específica da EFC se mostre ainda mais carente de análises 
criteriosas. 

155. Insta esclarecer que a inexistência de estudo elaborado pelo poder público citada na 
instrução à peça 76 foi confirmada pela própria ANTT, já que a contratação do Labtrans não resultou 
em estudo de demanda para as cargas de minério de ferro. A situação constatada requer que sejam 
tratados os riscos advindos da assimetria informacional decorrente da prestação de dados pela 
concessionária, já que esta poderia possuir incentivos para subestimar a previsão de receitas. 
156. Contudo, conforme destacado acima, a elaboração de estudo não foi apontada como única 
opção para que os riscos fossem dirimidos. A proposta de encaminhamento foi no sentido de que os 
riscos fossem efetivamente tratados.  
157. Conforme visto na manifestação da ANTT, a própria Agência reconheceu a necessidade 
de se estabelecer mecanismo que possa tratar os riscos da assimetria informacional existente no 
processo. De acordo com ela, um mecanismo contratual foi desenvolvido para que eventuais receitas 
superiores às previstas sejam compartilhadas com o Poder Concedente. Assim, não merecem 
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prosperar os argumentos da concessionária quanto à desnecessidade de ferramenta que possa dirimir 
riscos de demanda subestimada. 
158. Ante o exposto, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da Infraestrutura, 
pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso no Relatório 
Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à necessidade de tratamento dos riscos advindos da 
assimetria de informações existente nas previsões de demanda de carga de minério de ferro na EFC, 
em vista da inexistência de estudo de demanda elaborado pelo poder público, considerando o disposto 
no art. 24, inciso I, da Lei 10.233/2001. 
III. Metodologia de cálculo da tarifa de transporte de carga própria (peça 76, p. 56-68) 
III.1. Breve relato da irregularidade apontada 
159. Após análise dos termos que regem a metodologia de cômputo da tarifa de carga própria 
criada pela ANTT para fins de projeção e modelagem financeira, foram detectados três aspectos que 
mereciam maior atenção. 
160. Inicialmente verificou-se que o uso da média de EBIT/ROL de outras concessionárias de 
ferrovias brasileiras para estimação da tarifa desconsidera parte relevante do ambiente empresarial 
em que a EFC está inserida. Deste modo, percebeu-se que a metodologia apresenta falha ao não prever 
o impacto dos investimentos realizados pela Vale na rentabilidade da ferrovia, ao mesmo tempo que 
impõe ao Poder Concedente a indenização integral de todos esses investimentos. 
161. Ainda, apontou-se a ausência de consideração de gastos de sustaining, os quais têm 
natureza operacional, no total de custos operacionais da ferrovia, para fins de cômputo da tarifa de 
carga própria. 
162. Por último, identificou-se a ausência de margem para pagamento dos impostos indiretos 
no cômputo da referida tarifa. 
III.2. Do uso do EBIT/ROL da própria EFC  
III.2.1. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 28-34) 
163. A ANTT inicia a argumentação alegando que a metodologia do preço de transferência 
não se destinaria a projetar preço de prestação de serviço de carga própria da Vale, mas tão somente 
compor as demonstrações contábeis com projeção de tarifa de transporte para carga própria da Vale 
S.A., de modo a dar transparência e reduzir o risco de ocorrência de abuso de poder econômico. 
164. Transcreve o Ofício 2.238/2020/GAB-PRES/PRES/CADE, mencionando que o referido 
documento corroboraria o defendido pela ANTT. 
165. A Agência alega que a tarifa calculada de acordo com a referida metodologia seria 
utilizada para compor demonstrações contábeis que pudessem representar a atividade econômica 
ferroviária da concessionária, e adiciona que a referida metodologia estaria sujeita a imprecisões, 
assim como qualquer outro modelo teórico. 
166. Segundo a ANTT, a metodologia induziria a um sobredimensionamento do custo de 
capital em detrimento do custo operacional, em decorrência, em grande medida, da forma de apuração 
do capital próprio e de terceiros de longo prazo. 
167. Assim, o preço de transferência seria impulsionado pela vultuosa estrutura de capital e 
pela materialidade do ativo imobilizado da concessionária, principalmente em vista do projeto S11D, 
que teriam aumentado a base de ativos para a ordem de R$ 20 bilhões. 
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168. Dessa forma, concluiu não ser razoável utilizar como proxy de preço médio ao longo de 
30 anos de contrato o valor inflado devido ao pico no volume de investimentos não amortizados, 
considerado na modelagem financeira. 
169. A ANTT também aduz que seria distorção da metodologia o fato de que a tarifa de carga 
própria na EFC ser 31% maior que aquela computada para a EFVM, a despeito de a primeira ter custo 
35% menor e volume de produção 122% maior. 
170. Ainda, adiciona haver distorção em vista do fato de que o valor do preço de transferência 
em 2017 (R$ 38,07/1.000 TKU) ser maior que a tarifa teto autorizada para EFC no mesmo período 
(R$ 37,27/ 1.000 TKU). 
171. Em continuação, menciona que a utilização da metodologia proposta pela 
SeinfraPortoFerrovia elevaria a projeção das margens EBITDA/ROL e EBIT/ROL projetadas no 
modelo econômico da prorrogação antecipada, ao longo dos 30 anos, para 71% e 65%, o que se 
configuraria em padrão fora da realidade de qualquer negócio, especialmente no setor ferroviário. 
172. A ANTT informa que também teria adotado metodologia com base na margem média de 
EBIT/ROL de concessionárias ferroviárias atuais pelo fato de tal metodologia já ter sido usada no 
cálculo da tarifa de direito de passagem dos estudos da subconcessão da Ferrovia Norte Sul – Tramo 
Central (FNSTC). 
173. A Agência alega que a adoção da média de EBIT/ROL das concessionárias ferroviárias 
estabeleceria uma medida de eficiência da empresa quanto a aplicação dos recursos das receitas 
obtidas em contraposição aos encargos operacionais, despesas e gastos com reposição de ativos 
decorrentes da prestação do serviço. 
174. Em adição, consigna que tal metodologia foi adotada por ser de aplicação mais simples e 
direta e ainda por ser primordialmente uma medida de eficiência, o que teria permitido eliminar a 
suposta distorção do sobredimensionamento do custo de capital apontado pela ANTT. 
175. A ANTT complementa que o TCU não estaria respeitando a discricionariedade do gestor 
na definição da metodologia de cálculo da tarifa de carga própria, em afronta a Normas de Auditoria 
do Tribunal. Citou a Portaria TCU 280/2010 para corroborar esse entendimento. 
176. Conclui que haveria usurpação de competência regulatória, na medida em que o TCU 
estaria adentrando em questões eminentemente de natureza técnico-regulatória, com a 
desconsideração da expertise da Agência.  
III.2.2 Argumentos apresentados pela Vale S.A (peça 105, p. 79-86) 
177. A Vale alega que a não utilização da metodologia de preço de transferência para o 
cômputo da tarifa de transporte de carga própria se justificaria em vista de o custo de capital ter uma 
participação superior ao custo operacional na composição final do preço de transferência calculado. 
178. A empresa aduz que o preço de transferência visa estimar receita proveniente do 
transporte de minério de ferro próprio pela concessionária. Nesse sentido, a referida metodologia teria 
propósito único de analisar as receitas de transporte de carga própria da concessionária como se 
fossem pessoas jurídicas próprias, independentes da Vale, para fins de regulatórios. 
179. Aponta também distorções supostamente existentes nos dados de cálculo do preço de 
transferência. Primeiro, explica que o WACC utilizado para cômputo do preço de transferência da 
EFVM em 2019 seria de 59,89% a.a. ou aproximadamente 442,5% superior ao WACC utilizado na 
modelagem financeira, de 11,04% a.a. 
180. Esclarece que, por ser a EFC uma central de custos da Vale, não existe um caixa 
específico para a ferrovia fazer esta alocação de recursos devidamente. Logo, em vista da metodologia 
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do WACC, a dívida líquida poderia ser contabilizada como valor negativo, o que indicaria proporção 
de capital de terceiros negativo. 
181. A Vale argumenta que a metodologia do preço de transferência se utilizaria de uma conta 
contábil, a qual seria uma espécie de “caixa virtual”, e que teria o objetivo de alocar recursos em 
maior ou menor quantidade a depender da necessidade de gastos e investimentos da ferrovia. Caso 
houvesse mais disponibilidades do que capital de terceiros (“empréstimos com a corporação” e 
“passivo circulante”), o saldo da dívida líquida se tornaria negativo. Conclui não ser comum a 
participação de capital de terceiros percentualmente negativa em termos práticos, a despeito de a 
fórmula de cálculo do WACC ter sido corretamente aplicada. 
182. Aponta ainda que, no caso da EFC, o teto tarifário vigente em 2019 era de R$ 37,46 por 
Tonelada Útil (TU), ao passo que o preço de transferência da EFC vigente em 2019 era R$ 40,06/TU 
(R$ 44,21/ 1000 * TKU). 
183. A empresa adiciona que as margens resultantes desses cálculos chegariam a superar 70%, 
o que seria completamente fora da realidade econômica. Para chegar a esse resultado, sustenta que se 
considerar a tarifa de R$ 44,21/1000 * TKU (preço de transferência) e o custo operacional apontado 
pela ANTT de R$ 10,47/1000 * TKU, obter-se-ia margem de 76%. 
184. Apresenta também cálculos a respeito de tarifa média de referência para cargas de 
terceiros, a partir dos dados obtidos dos cálculos do preço de transferência para o ano de 2019, abaixo 
representados. 

 
Fonte: peça 105, p. 82 

185. Após comparar os valores obtidos com as tarifas médias cobradas pela EFC de cargas de 
terceiros, que seriam registradas no Sistema de Acompanhamento e Fiscalização Federal (SAFF), a 
empresa conclui que os primeiros seriam bastante superiores às medianas existentes no referido 
sistema, conforme reproduzido abaixo. 

 
Fonte: peça 105, p. 82 

186. A Vale observa que, para ambas as ferrovias, o preço de transferência teria se mostrado 
acima das tarifas médias do SAFF, sendo 43% maior na EFC e 20% maior na EFVM. 
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187. Alega também que os preços de transferência acima mencionados seriam superiores às 
receitas de transporte de cargas de terceiros somadas aos transportes de cargas em regime de tráfego 
mútuo na EFVM e direito de passagem na EFC, e que as diferenças seriam de 236% a maior na EFC 
e de 40% na EFVM. 
188. Por fim, consigna que modelagens financeiras que apresentassem resultados de 
indicadores financeiros como os da EFC e EFVM jamais seriam reconhecidas como factíveis pelo 
mercado, uma vez que tais margens se mostrariam muito superiores às das principais ferrovias do 
mundo. 
III.2.3.Análise da SeinfraPortoFerrovia 
189. No que tange à utilização do EBIT/ROL da própria EFC nos cálculos da tarifa de 
transporte de carga própria, depreende-se da leitura da documentação acostada aos autos que, a 
despeito do mencionado pela ANTT, a preocupação do Cade, ao ter imposto por meio de Termo de 
Compromisso a elaboração das demonstrações contábeis e de preço de transferência, era possibilitar 
mais transparência a possíveis preços razoáveis de transporte de carga própria da Vale. O objetivo do 
órgão era viabilizar sinalização aos potenciais usuários das ferrovias da Vale dos preços incorridos 
pela própria concessionária, assegurando assim meios de avaliação e acuro aos órgãos responsáveis 
para garantir isonomia no acesso às ferrovias da Vale.  
190. Nesse sentido, o Presidente do Cade consignou que: 

O foco do Cade era, na verdade, o aumento da transparência do cálculo por meio da 
criação de subsidiárias integrais, ou alguma alternativa com os mesmos efeitos, com a 
consequente redução do risco de ocorrência de abuso do poder econômico.  

A questão da metodologia a ser aplicada é de competência legal e técnica do poder 
concedente ou regulatório, observada as considerações do Tribunal de Contas da União. Em 
princípio, o Cade não adentra na questão da fixação de preços, mas apenas na estrutura de 
incentivos. Assim, o ponto de interesse do Cade era essencialmente garantir a não 
discriminação contra concorrentes. Apenas na ausência de atuação do poder público setorial é 
que eventualmente o Cade adentraria de forma mais profunda na questão metodológica. No 
entanto, não houve necessidade disso. 

Respondendo então aos questionamentos, o objetivo do Cade foi apenas garantir 
mecanismos que evitassem a discriminação de preços em detrimento de concorrentes, 
utilizando-se da cooperação e da expertise do poder concedente para a fixação da 
metodologia a ser utilizada. A metodologia a ser adotada, então, não foi e não é de competência 
do Cade, tendo este Conselho apenas reconhecido a responsabilidade do poder concedente, 
acolhendo as normas da época. Adicionalmente, o acordo não tem mais qualquer vinculação, visto 
que seu prazo de vigência já se exauriu. (peça 124, p. 2, grifou-se) 

191. Logo, a imposição do preço de transferência pelo Cade e a elaboração da referida 
metodologia pela ANTT contribuíram para o estabelecimento de tarifa razoável de transporte da carga 
própria da Vale S.A. ao longo dos últimos anos, de acordo com os custos incorridos e rentabilidades 
exigidas, sobre o capital próprio e de terceiros, a cada momento considerado nos cálculos. 
192. Sobre as distorções apontadas pelas partes em vista do possível uso da metodologia de 
preço de transferência para o cálculo da tarifa de transporte, que é explicada mais detalhadamente no 
Relatório Preliminar, mostra-se importante repisar explicação a respeito da evolução da composição 
do preço de transferência da EFC ao longo dos últimos anos juntamente com explicações a respeito 
da evolução da EFVM. 
193. No tocante ao brusco aumento do preço de transferência e consequentemente do 
EBIT/ROL da concessionária entre 2012 e 2017, deve-se mencionar que tal comportamento das 
variáveis não foi provocado por fragilidades inerentes à metodologia do preço de transferência, mas 
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sim em vista de mudanças, em poucos anos, no ambiente empresarial da EFC. Por consequência, a 
modelagem baseada na referida metodologia do preço de transferência apenas traduziu por meio dos 
seus outputs as alterações bruscas sofridas pela EFC em função dos investimentos realizados. 
1. Conforme já foi explicado no Relatório Preliminar (peça 76, p. 63-64), desde 2008, mas 
principalmente a partir de 2014, a Vale passou a despender recursos consideráveis na realização dos 
investimentos planejados para a EFC: alongamento de pátios, duplicação e remodelação da via e 
construção do ramal ferroviávrio do sudeste do Pará, além de outros projetos menores. Conforme 
pode ser visto na tabela abaixo dos gastos registrados no Relatório Analítico da Base de Ativos da 
EFC, os gastos anuais passaram de R$ 297 milhões em 2011 para quase R$ 6 bilhões em 2016, 
ultrapassando 1 bilhão de reais ao ano a partir de 2014: 

Tabela 1 - Dispêndios registrados na base de ativos da Estrada de Ferro Carajás de 2011 a 
2017 

 
Fonte: peça 31, itens não digitalizáveis, elaboração própria. 

194. Nessa vereda, o estoque desses investimentos realizados e ainda não depreciados, 
portanto, vem sendo somados anualmente à conta contábil “Empréstimos com a Corporação – Passivo 
Não Circulante” (capital de terceiros), o que vem impactando a proporção entre capital de terceiros e 
próprio sob a ótica da EFC, para fins de cálculo do WACC a ser considerado no cálculo das receitas 
totais e na escrituração das demonstrações contábeis, conforme pode ser visto na tabela abaixo. 

Tabela 2 – Evolução das contas contábeis de capital próprio e de terceiros e as 
disponibilidades da EFC 

 
      Fonte: peça 31, itens não digitalizáveis, elaboração própria. 

195. A partir de 2012, mas principalmente entre 2014 e 2017, o montante líquido de recursos 
devidos à “matriz Vale” pela EFC cresceu drasticamente, pois o fluxo desses recursos, os quais eram 
direcionados para a realização de investimentos na ferrovia, eram muito maiores que o poder de 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64660260.



 
 

 

28
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária

geração de receita da ferrovia, o que resultou em endividamento contábil da EFC, o que pode ser 
constatado na evolução crescente da conta contábil “Empréstimos com a Corporação – Passivo Não 
Circulante”, na tabela acima. 
196. Ademais, deve-se ressaltar a desproporcionalidade dos fluxos de recursos da Vale para 
EFC quando comparados com o capital próprio da EFC. Em 2015, enquanto o patrimônio líquido da 
EFC era de R$ 2,95 bilhões, a dívida líquida da ferrovia era de R$ 9,08 bilhões, o que representa 
índice de endividamento de 307%, percentual esse não encontrado normalmente em empresas de 
qualquer ramo da economia. 

Tabela 3 - Evolução do índice de alavancagem da Estrada de Ferro Carajás de 2012 a 2017 

 
Fonte: peça 31, itens não digitalizáveis, elaboração própria. 

197. A propósito, verifica-se que os patamares de endividamento alcançados pela EFC, por 
conta dos investimentos realizados pela Vale S.A. nos anos indicados, são muito mais altos que os 
constatados nas demais empresas do setor ferroviário mundial, as quais foram utilizadas pela ANTT 
como benchmarks para o cômputo do risco de mercado a ser utilizado na fórmula de cálculo do 
WACC, conforme abaixo descrito: 
Tabela 4 - Benchmarks do setor ferroviário mundial considerados para o cômputo do WACC 

de 2017 

 
Fonte: peça 31, itens não digitalizáveis, elaboração própria. 

198. Esse alto índice de alavancagem da EFC acabou elevando ano após ano o custo do capital 
próprio, bem como concedeu maior peso ao custo de capital de terceiros no cômputo do WACC, o 
que contribuiu para o aumento da taxa mínima de atratividade calculada a partir de 2015. 
199. Como resultado, provocou um aumento do custo de capital – em vista da elevação 
significativa do tamanho do capital investido da EFC –, o que, por derradeiro, explica o crescimento 
do preço de transferência calculado ano após ano. 
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Tabela 5 – Evolução do Preço de Transferência da EFC e das parcelas que o compõem (entre 
2012 e 2017) 

 
Fonte: peça 31, itens não digitalizáveis. Elaboração própria. 

200. No entanto, deve-se apontar também que, logo após o ano de 2015, com a maturação dos 
investimentos realizados, os quais passaram a compor o patrimônio da EFC (capital próprio), 
crescendo-o, e a diminuição do ritmo de direcionamento de recursos da Vale para a estrutura da EFC, 
o índice de endividamento começou a diminuir, atingindo 236% em 2017.  
201. Como resultado, o preço de transferência veio a diminuir de R$ 42,69 para R$ 38,52, em 
2016, e para R$ 38,07, em 2017, o que mostra que, quando os investimentos na EFC começaram a se 
tornar operacionais e, por consequência, aumentar o poder de geração de recursos da ferrovia, esta, 
por si só, passou a compensar o custo de capital com aumento da escala de produção e do capital 
próprio. 
202. Sobre a afirmação da ANTT de que não seria razoável utilizar o preço de transferência 
inflado em vista do pico de investimentos realizados na EFC como proxy de preço médio ao longo 
dos trinta anos da prorrogação antecipada, deve-se repisar o que já foi exposto no Relatório 
Preliminar: se na presente modelagem financeira para a prorrogação antecipada da EFC está se 
prevendo a indenização de todos os projetos de expansão da capacidade produtiva efetuados pela 
Vale S.A. nesta ferrovia – a saber, a duplicação e a remodelação da linha tronco e a construção do 
ramal ferroviário sudeste do Pará, entre outros – nada mais proporcional e razoável que o Poder 
Concedente, na prorrogação antecipada, venha a exigir do empreendimento lucratividade mínima de 
acordo com o apontado pela margem EBIT/ROL da EFC, em respeito ao princípio do não 
enriquecimento sem causa de ambas as partes.  
203. Logo, em complemento ao mencionado acima, deve-se rechaçar de pronto o argumento 
de que a adoção da premissa de se considerar todos os investimentos realizados para fins de cômputo 
da referida tarifa de transporte de carga própria imporia custo demasiado à concessionária. Entende-
se que configuraria grave falha metodológica permitir a indenização desses bens ao mesmo tempo 
que se proíbe a consideração do impacto financeiro de tais investimentos no cômputo da tarifa de 
transporte, o que geraria o locupletamento da concessionária em detrimento ao erário. 
204. Deve-se salientar que a própria Agência pondera que a modelagem da prorrogação 
antecipada deve levar em consideração as condições anteriores de operação da ferrovia. Dessa forma, 
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nada mais natural e razoável, até por consideração de coerência metodológica, que os mesmos 
investimentos que serão indenizados com a assinatura do termo aditivo, venham a balizar e referenciar 
o cálculo da referida tarifa. 
205. Sobre a possível distorção em vista de o preço de transferência em 2017 ter resultado em 
valor maior que o teto tarifário a viger no mesmo ano, deve-se mencionar que, em contraposição ao 
relatado, o referido teto não tem aplicação técnica para a modelagem financeira, porquanto não se 
detecta qualquer volume de cargas de minério de ferro de terceiros sendo transportado na EFC. Dessa 
forma, só faria sentido levar em consideração tal teto na modelagem financeira se, de fato, houvesse 
minério de ferro de terceiros sendo transportado e a concessionária fosse efetivamente compelida, em 
detrimento da liberdade tarifária, a observar o teto estabelecido, o que não é o caso. 
206. Sobre a alegação de que as propostas do Relatório Preliminar elevariam as margens 
EBIT/ROL e EBITDA/ROL projetadas da modelagem para valores fora do padrão de qualquer 
negócio, deve-se mencionar primeiramente que os cálculos que embasariam essas afirmações não 
foram apresentados pelos respondentes. 
207. Adicionalmente, consigna-se que tais cálculos, caso tenham considerado apenas os 
valores de Opex, estariam sobrestimados em vista da desconsideração dos gastos de sustaining, os 
quais, a despeito de a ANTT chamá-los impropriamente de “investimentos”, não o são, porquanto 
são definidos como sendo dispêndios para a manutenção da capacidade ou para o alongamento da 
vida útil dos bens da concessionária. A próxima seção do presente relatório abordará esse tema. 
208. De todo o modo, deve-se informar que, conforme foi visto acima, o EBIT/ROL da EFC 
encontra-se fora dos padrões de qualquer negócio, devido ao fato de a ferrovia se constituir de parte 
de uma empresa de muito maior capacidade financeira e ser resultado do direcionamento de volume 
substancial de recursos da Vale para a EFC, o que provocou índices de endividamento incomuns no 
mercado. Logo, o EBIT/ROL calculado com base nesses índices de alavancagem anormais provocou 
a exigência de percentuais acima dos usualmente verificados. 
209. Deve-se ressaltar tal característica não se constitui numa falha, como alegado pela Vale e 
pela ANTT, mas pelo contrário, decorre da própria transparência do modelo, que permite a auditagem 
de todas as parcelas que compõem o preço de transferência. 
210. Cabe repisar que na raiz desse problema está o fato das concessionárias não estarem 
separadas da principal demandante do serviço de transporte ferroviário, que é a própria empresa Vale. 
Essa situação peculiar permite que haja variações consideráveis nas rubricas de “Empréstimos com 
Terceiros” nas demonstrações contábeis das concessões, quando, em realidade, trata-se de recursos 
aportados pela própria “empresa matriz Vale” nos seus ativos ferroviários.   
211. No entanto, ainda que sejam necessários ajustes para coibir eventuais manipulações no 
cálculo do preço de transferência, mais especificamente para o caso da EFVM, entende-se que, no 
caso em análise, o uso do EBIT/ROL da própria ferrovia para o cômputo da tarifa de transporte de 
carga própria, calculado com base no preço de transferência, provê valores de tarifa mais razoáveis 
que os calculados com base em média de EBIT/ROL de outras concessionárias ferroviárias, conforme 
a ANTT defende. Reforça-se que o preço de transferência leva em consideração todo o contexto 
empresarial da ferrovia no cálculo de tal tarifa, compartilhando de forma mais equilibrada e 
transparente os resultados auferidos pela concessionária com o Poder Concedente, ao invés de 
considerar as ineficiências idiossincráticas presentes em outras concessionárias do setor ferroviário 
nacional, as quais se constituem em empresas autônomas para exploração das malhas. 
212. Neste sentido, entende-se que, por meio da adoção do EBIT/ROL da própria ferrovia, seja 
no caso da EFC e da EFVM, a própria metodologia da ANTT seria corrigida para proporcionar 
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valores mais razoáveis de tarifa, porquanto suas premissas seriam mais condizentes com o ambiente 
empresarial específico de cada ferrovia. 
213. Cabe relembrar que a adoção da metodologia do preço de transferência com base no 
EBIT/ROL da EFC, resulta em aumento aproximado de R$ 14 bilhões no saldo livre do fluxo de 
caixa (TC 018.841/2019-4, peça 76, p. 65), quando comparado com os resultados do fluxo de caixa 
com a tarifa anteriormente calculada pela ANTT para aquela ferrovia 
214. A propósito, deve-se repisar que a proposta do Relatório Preliminar não inova em 
relação à metodologia para cômputo da tarifa de transporte de carga própria, mas apenas prevê 
que se observe a anteriormente estabelecida, em respeito à coerência metodológica da 
modelagem financeira e aos dispositivos da Lei 13.448/2017. 
215. No que tange à argumentação apresentada pela Vale, deve-se tecer alguns comentários. 
Primeiro, a Vale, em parte de sua argumentação, se baseou em cálculos a respeito do preço de 
transferência referente a 2019 para a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), os quais não 
constavam dos estudos apresentados pela ANTT tampouco foram juntados aos autos, motivo pelo 
qual não há como a Unidade Técnica despender análises a respeito. 
216. De qualquer forma, pode-se informar que não existe relação direta entre o WACC 
calculado para o preço de transferência e o WACC utilizado para a modelagem financeira, pois cada 
uma das taxas se utiliza de um arcabouço de inputs que não se relacionam. O WACC do preço de 
transferência leva em consideração informações a respeito da evolução do montante de capital próprio 
e do capital de terceiros da empresa ao longo da execução contratual, conforme metodologia descrita 
no Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso (peça 17), enquanto que o WACC da 
modelagem financeira segue premissas estabelecidas na metodologia apresentada na Nota 
Técnica 16/Suexe/2015, de 27 de novembro de 2015, a qual foi chancelada pela Resolução ANTT 
5.337/2017. 
217. No que tange à afirmação da ANTT de que a adoção de média de EBIT/ROL de empresas 
ferroviárias já havia sido utilizada nos estudos para cômputo da tarifa de direito de passagem para a 
modelagem da subconcessão da Ferrovia Norte Sul – Tramo Central, deve-se apontar que a regulação 
de direito de passagem entre ferrovias e operadoras ferroviárias não possui os mesmos objetivos e 
contexto de aplicação do cálculo de tarifa de transporte de carga própria da ferrovia. Portanto, não há 
como se premeditar analogias de aplicação da mesma metodologia, sem avaliações de cada caso 
concreto. 
218. No tocante às simulações de tarifa média de referência elaboradas pela Vale para cargas 
de terceiros, apresentadas na peça 105, p. 82-83, deve-se desconsiderar integralmente tais cálculos, 
porquanto misturam conceitos, somando variáveis calculadas em bases diferentes. 
219. O valor de GVAMP (Geração de Valor ao Acionista – Minério Próprio) e de CCTMP 
(Custo de Capital de Terceiros – Minério Próprio) calculados para o ano de 2019 apenas podem ser 
somados às outras variáveis calculadas sobre a mesma base, quais sejam, Custos do Serviço de 
Transporte de Minério Próprio (CSTMP), Despesas/Receitas Operacionais Líquidas – Minério 
Próprio (DROLMP) e o imposto direto calculado de acordo com os pressupostos metodológicos. 
220. Os demais argumentos apresentados pela empresa Vale são de mesmo teor aos 
colacionados pela ANTT, os quais já foram analisados e refutados acima. 
221. Considerando o exposto, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da 
Infraestrutura, pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso 
no Relatório Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à utilização do valor da margem 
EBIT/ROL da Estrada de Ferro Carajás apurada por meio das demonstrações contábeis, considerando 
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o ano base da modelagem econômico-financeira, em respeito ao inciso I do art. 9º e §2º do art. 25 da 
Lei 13.448/2017. 
III.3. Da inclusão dos custos de sustaining  
III.3.1. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 35-40) 
222. A ANTT menciona que os custos operacionais e as despesas (chamadas de sustaining) 
considerados na modelagem econômico-financeira teriam sido obtidos das demonstrações contábeis 
da concessionária, motivo pelo qual não haveria que se falar em duplicidade nos cálculos realizados, 
tampouco em subdimensionamento dos custos na base de cálculo, para fins de cômputo da tarifa de 
transporte de carga própria. Alega que a concessionária realizou os registros contábeis em 
consonância com a legislação vigente. 
223. Adiciona que o fato de terem sido identificado lançamentos contábeis com características 
de custos operacionais não significaria que esses custos deveriam ser considerados nos custos 
operacionais. Consigna que o achado apontado no Relatório Preliminar estaria fundamentado em 
evidências insuficientes e desprovidas de critério válido de auditoria, pois a análise estaria restrita a 
uma amostra que corresponderia a 0,00009% da base de ativos. 
224. Complementa que a proposta de determinar à ANTT que efetue verificação de dezenas 
de milhares de itens da base de ativos seria imprópria, desmedida e ofenderia o Princípio da 
Significância. 
225. Defende que, a despeito de a Agência não ter procedido à verificação supramencionada, 
não haveria qualquer prejuízo ao erário, haja vista que, nos termos da cláusula 7.2 e 7.3 da minuta do 
termo aditivo, seria realizado inventário definitivo nos bens da concessionária e que por isso, eventual 
discrepância poderia ser corrigida por reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
226. Transcreve excerto do Acórdão 2.876/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro 
Augusto Nardes, de modo a defender que o Tribunal, no caso da prorrogação antecipada da concessão 
da Ferrovia Malha Paulista, já autorizou a realização do inventário após a assinatura do termo aditivo. 
227. Por último, alega que não se mostra razoável revisitar toda a base de ativos, na medida 
em que, do universo dos ativos caracterizados, apenas uma parcela ínfima supostamente poderia ser 
detectada como sustaining, sendo todo o restante identificado como pertencente ao grupo de Ativo 
Imobilizado da base contábil da Vale. 
III.3.2 Argumentos apresentados pela Vale S.A (peça 105, p. 86) 
228. A empresa limita-se a informar que todos os custos operacionais inerentes foram 
considerados no cálculo de Opex. Em acréscimo, esclarece ainda que os desembolsos de sustaining 
estão incluídos na base de ativos apresentada pela concessionária. 
III.3.3. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
229. O presente apontamento da Unidade Técnica se baseia na acepção de que a tarifa a ser 
calculada para carga própria deve levar em consideração todos os custos que concorrem para a 
operacionalização e manutenção da ferrovia. 
230. Desta feita, detecta-se que, além dos custos operacionais, fixos e variáveis, e das despesas 
administrativas, há certos tipos de dispêndio que podem ser registrados sendo registrados sob outras 
rubricas, mas, de alguma forma, também concorrem para a manutenção da capacidade produtiva ou 
tendem a aumentar a vida útil dos bens da concessionária. 
231. Constata-se que tais dispêndios, a despeito de não ampliarem a capacidade produtiva da 
concessionária, podem ser inseridos no Ativo Imobilizado e, portanto, na base de ativos da 
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concessionária, por consequência da liberalidade conferida à contabilidade empresarial em vista de 
normas contábeis em vigor. 
232. Desta feita, em que pese a empresa possuir liberdade para apropriar tais despesas da forma 
que melhor atender à sua política contábil interna, o registro de tais dispêndios, de natureza 
eminentemente operacional, no Ativo Imobilizado, tende a subdimensionar as projeções de custos 
realizadas para a modelagem financeira da prorrogação antecipada. No caso do registro desses 
dispêndios no Ativo Imobilizado, tais valores não serão contabilizados nos cálculos que deveriam 
considerá-los para a manutenção da estrutura, como é o presente caso, em que se discute a base de 
cálculo da tarifa de transporte da carga própria. 
233. Ademais, conforme já ressaltado acima, deve-se repisar que, em contraposição ao alegado 
pela ANTT, tais dispêndios, chamados de sustaining pela Agência, não seriam ínfimos no presente 
caso, a ponto de poderem ser considerados desprezíveis.  
234. Conforme foi mostrado no Relatório Preliminar (peça 76, p. 67), após sucinta análise da 
base de ativos da EFC, pôde-se detectar, no mínimo, R$ 160 milhões de gastos que aparentemente se 
inserem na natureza de dispêndios de sustaining apenas no ano de 2017. Tal valor representa no 
mínimo 7,2% dos custos totais projetados apenas para o ano de 2019, de acordo com a modelagem 
financeira. 
235. Em vista disso, foi proposto no Relatório Preliminar que tais valores sejam identificados 
e contabilizados apropriadamente na base de cálculo para o cômputo da tarifa de transporte de carga 
própria. 
236. Nada obstante, conforme mencionado pela ANTT e pela Vale, os termos do Acórdão 
2.876/2019-TCU-Plenário, a respeito da prorrogação antecipada da Malha Paulista, permitiram que 
a ANTT pudesse regulamentar que o “inventário” dos bens passíveis de indenização daquela 
concessão fosse realizado após a assinatura do contrato, de modo que quaisquer diferenças existentes 
nas bases de bens indenizáveis seriam ajustadas após a conclusão do inventário. 
237. Nesse sentido, as partes ouvidas requereram que tal liberalidade fosse concedida também 
no presente processo de prorrogação antecipada da EFC. No entanto, as duas situações não se 
assemelham, porque, diferentemente da minuta contratual da prorrogação antecipada da Malha 
Paulista apreciada pelo Pleno mediante o Acórdão 2.876/2019-TCU-Plenário, a presente minuta da 
prorrogação antecipada da EFC não possui previsão do instituto do “inventário” para fins de encontro 
de contas logo após a assinatura do contrato. 
238. Possui apenas o procedimento do “Levantamento da base de ativos e de passivos”, 
conforme item 7 da minuta contratual (peça 12, p. 12), o qual se resume a uma mera reapresentação 
do relatório da base de ativos, sem qualquer disposição a respeito da análise da presença de gastos de 
sustaining e seu possível expurgo da base posteriormente. 
239. Na verdade, deve-se registrar que o “inventário dos bens da concessão” (presente nos 
subitens 3.1.4, 3.1.5 e 12.2.2, item “xv”, da minuta contratual, à peça 12) não se assemelha ao conceito 
de “Inventário da Malha Paulista” previsto na minuta contratual original para prorrogação antecipada 
da Malha Paulista (peça 162, p. 5 e 14, do TC 009.032/2016-9), portanto não o supre. Verifica-se que 
o referido inventário dos bens da concessão não é minimamente regulamentado no termo aditivo da 
EFC para apresentar estudos sobre as condições da ferrovia, nem sequer se obriga que seja concluído 
em prazo sucinto no início da prorrogação antecipada para fins de encontro de contas. 
240. Deste modo, visto que as minutas contratuais da EFC e da Malha Paulista não são iguais 
em conteúdo regulamentar, não há como se permitir, por extensão interpretativa, a possibilidade de 
que a liberalidade conferida por meio do referido Acórdão 2.876/2019-TCU-Plenário seja aplicada 
também ao presente processo de prorrogação antecipada da EFC. 
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241. Considerando o exposto, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da 
Infraestrutura, pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso 
no Relatório Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à necessidade de inclusão nos custos 
totais de operação da ferrovia os valores de Capex Recorrente (Sustaining Capital), em respeito ao 
inciso I do art. 9º e §2º do art. 25 da Lei 13.448/2017 e art. 24, inciso II, da Lei 13.448/2001. 
III.4. Da inserção de margem de valor para os tributos indiretos  
III.4.1. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 42-43) 
242. A ANTT alega que os impostos indiretos incidiriam somente no transporte de carga para 
o mercado interno, o que representaria uma mínima parte do transporte de minério de ferro projetado 
na modelagem econômico-financeira. 
243. Conclui que a ausência de margem para os tributos indiretos não teria impacto relevante 
na modelagem, já que maior parte do volume se refere a transporte para mercado externo e por isso 
não haveria incidência tributária. 
III.4.2 Argumentos apresentados pela Vale S.A (peça 105, p. 86-87) 
244. A Vale afirma que as ferrovias consideradas no cômputo da média de EBIT/ROL para 
fins de obtenção do valor de tarifa de carga própria utilizada pela ANTT na modelagem financeira já 
apropriariam em suas receitas brutas a margem para pagamento dos tributos indiretos sobre as 
operações ferroviárias. Em vista disso, conclui que a tarifa calculada pela ANTT já teria assimilado 
o impacto dos tributos indiretos em seu valor. 
245. A empresa assevera que os impostos indiretos incidem somente no transporte da carga 
para o mercado interno, o que representaria 0,48% do total de minério de ferro projetado na 
modelagem econômico-financeira. 
246. Por isso, conclui que a ausência dessa margem para pagamento de impostos indiretos não 
teria impacto relevante na modelagem, já que o volume restante, de 99,52%, referente ao transporte 
para o mercado externo é isento de incidência. 
III.4.3. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
247. As partes ouvidas concentraram a argumentação no fato de que os impostos indiretos 
incidiriam somente no transporte de carga para o mercado interno, o qual representaria uma mínima 
parte do transporte de minério de ferro projetado na modelagem econômico-financeira. 
248. Nada obstante, conforme já foi apresentado no Relatório Preliminar (peça 79, p. 69), 
projetou-se que o pagamento de todos os tributos indiretos incidentes sobre as operações ferroviárias 
da EFC resulta em 0,83% do valor presente do total de receitas operacionais brutas projetadas ao 
longo da prorrogação antecipada. Esse percentual, embora aparentemente pequeno, corresponde a 
montante de aproximadamente R$ 436 milhões, a valor presente, que deveriam ser somados ao saldo 
livre do fluxo de caixa da modelagem financeira. 
249. Ademais, deve-se rechaçar também a alegação da Vale de que a metodologia da ANTT 
já leva em consideração margem de pagamento de tributos indiretos, haja vista as Receitas 
Operacionais Brutas das referidas concessionárias utilizadas como bases de cálculo da média de 
EBIT/ROL já pressuporiam o pagamento de tais impostos. Isto porque os EBIT/ROL utilizados não 
pressupõe o uso da Receita Operacional Bruta (ROB), mas sim da Receita Operacional Líquida 
(ROL), a qual exclui o pagamento de impostos indiretos. 
250. Desta forma, entende-se que tal valor não se mostra ser desprezível, motivo pelo qual 
deve ser contabilizado no saldo livre do fluxo de caixa. 
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251. Logo, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da Infraestrutura, pela 
ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso no Relatório 
Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à inserção de margem de valor para o pagamento 
dos tributos indiretos incidentes sobre as operações da Estrada de Ferro Carajás (EFC) com cargas de 
terceiros no cálculo da tarifa de transporte de carga própria da Vale S.A., em respeito ao inciso I do 
art. 9º e §2º do art. 25 da Lei 13.448/2017 e art. 24, inciso II, da Lei 13.448/2001. 
IV. Taxa de desconto utilizada na Modelagem Econômico-Financeira (WACC)  
IV.1. Breve relato da irregularidade apontada 
252. Após análise dos termos que regem o cálculo do WACC para prorrogações antecipadas 
ferroviárias, detectou-se defasagem considerável no WACC considerado na modelagem financeira 
em vista do lapso temporal entre a data-base do cômputo da referida taxa (outubro/2015) e a data-
base da modelagem financeira da prorrogação antecipada da EFC (dezembro/2017). 
IV.2. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 44-47) e pela Vale (peça 105, p. 87-88) 
253. A ANTT menciona a Resolução ANTT 5.337, de 10/5/2017, que dispõe sobre a 
metodologia de cálculo do WACC regulatório para aplicação nos contratos de concessão ferroviária 
vigentes. Esclarece que na referida norma se dispõe que o atual WACC calculado, de 11,04% a.a., 
possuiria vigência até 16/5/2020. 
254. A Agência alega que a referida Resolução angariaria previsibilidade e segurança jurídica 
junto ao mercado, pois imporia, no tocante ao cálculo da referida taxa, observância de regras e 
procedimentos devidamente submetidos a processo de controle e participação social. Acrescenta que 
a taxa do WACC não deveria se pautar em mudanças nas condições macroeconômicas do país, sob 
pena de criar ambiente inseguro para os investimentos necessários. 
255. Por outro lado, também salienta não parecer razoável que o tempo de tramitação dos 
processos de prorrogação antecipada implique a penalização das concessionárias, ante a dinamicidade 
da realidade econômico-financeira. 
256. A ANTT defende a necessidade de se estabelecer marco temporal, baseado em critérios 
técnicos e devidamente fundamentados no ordenamento jurídico. Conclui que deve ser mantida a 
data-base considerada na nota técnica que embasou a Resolução 5.337/2017, em respeito à 
estabilidade regulatória e à segurança jurídica. 
257. A Agência menciona ainda o Acórdão 2.876/2019-TCU-Plenário, em que haveria sido 
consignado que, ao invés de se atualizar o WACC, a ANTT deveria atualizar os valores previstos na 
modelagem econômico-financeira.  
258. A empresa Vale S.A. apresenta argumentação de teor semelhante ao colacionado pela 
ANTT. 
IV.3. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
259. No Relatório Preliminar foi apontado que, em vista de o WACC calculado pela Nota 
Técnica 16/Suexe/2015 possuir data-base em outubro de 2015, caberia a atualização da referida taxa 
para a data-base considerada na modelagem financeira, ou seja, para dezembro de 2017, para fins de 
coerência metodológica, de modo a manter a valoração do empreendimento de acordo com as 
condições do ambiente financeiro e macroeconômico do momento da modelagem financeira. 
260. Não obstante, o principal argumento da ANTT e da Vale, em prol da manutenção do 
WACC, se constitui no fato de que a vigência da referida taxa calculada teria sido estabelecida pela 
Resolução ANTT 5.337/2017, a qual haveria passado pelo crivo da sociedade, mediante audiência 
pública, o que garantiria segurança jurídica e estabilidade regulatória. 
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261. A respeito disso, deve-se salientar que a determinação proposta não impõe mudança na 
metodologia de cômputo do WACC, mas sim atualização da referida taxa, porquanto sua data-base é 
de outubro de 2015.  
262. Sobre a periodicidade de atualização do WACC defendida pela ANTT, em que pese ter 
sido evidenciado que a referida resolução dispõe sobre o WACC para concessões ferroviárias vigentes 
e, portanto, para prorrogações antecipadas, ao se analisar a minuta de resolução apresentada e as 
contribuições recebidas na Audiência Pública 12/2015 (Disponível em: 
http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/44692/012_2015.html. Acesso em: 30/4/2020), 
pode-se detectar que a periodicidade trienal para a atualização do WACC, defendida pela ANTT no 
presente processo, não foi submetida ao escrutínio da sociedade.  
263. Pelo contrário, essa previsão foi acrescentada na Resolução após sua apresentação e 
discussão com a população, como resultado de uma contribuição realizada por participante, a qual, 
por sinal, era a respeito de assunto distinto à referida periodicidade (peça 131, p. 17). Em 
consequência, não se pode afirmar que o período estipulado de três anos para validade do WACC tem 
respaldo da participação social, pois esse ponto da norma não foi discutido, nem sequer avaliado pelo 
público ouvido na Audiência Pública 12/2015, em afronta ao art. 68 da Lei 10.233/2001. 
264. Além disso, deve-se rechaçar de pronto o argumento de que o WACC não deve ser 
pautado por mudanças nas condições macroeconômicas do país, porquanto o WACC consiste em 
fator primordial para se construir modelagem financeira que espelhe, com relativo grau de segurança, 
razoável valor presente da concessão projetada, sendo isso possível apenas quando se considera 
WACC alicerçado nas condições econômicas vigentes. 
265. Deve-se repisar também o que foi consignado no Relatório: o presente processo trata de 
prorrogação antecipada de concessão e, por isso, ao contrário de uma licitação típica, não possui fase 
competitiva que possa reduzir ou até eliminar possíveis subdimensionamentos do saldo livre do fluxo 
de caixa. Na presente situação de prorrogação contratual, em vista do descasamento (desatualização) 
do WACC calculado com as expectativas mais atuais do mercado no que tange às potencialidades do 
empreendimento concessório, não haveria uma fase de “competição” pelo negócio que propiciasse o 
ajuste da modelagem ao “apetite” do investidor privado.  
266. No tocante à menção, realizada pelas partes ouvidas, ao Acórdão 2.876/2019-TCU-
Plenário, referente à prorrogação antecipada da concessão da Ferrovia Malha Paulista, o qual não 
tratou da atualização do WACC para aquele caso, cabe relembrar que se trata de concessão com 
parâmetros de valores significativamente distintos da EFC. O fato do escopo da análise da 
prorrogação antecipada da Malha Paulista não incluir avaliação pormenorizada da regulamentação a 
respeito do cálculo do WACC e de sua periodicidade não obsta que esses tópicos sejam apreciados 
pelo TCU em outros processos nos quais seja a regulamentação seja reapresentada. 
267. De qualquer forma, deve-se salientar que, salvo em processos de consulta, as decisões 
emitidas pelo Tribunal de Contas da União não se constituem em julgamentos em abstrato das 
questões suscitadas. Ademais, no presente processo, a avaliação da Unidade Técnica evidenciou fatos 
novos, que anteriormente não haviam sido apresentados pela Agência. 
268. Deve-se também lembrar que a atuação da Unidade Técnica e, por conseguinte, o objeto 
de julgamento do Tribunal, se pauta por uma seleção de escopo guiada pela materialidade, relevância, 
oportunidade e risco percebidos em cada objeto de auditoria. 
269. Por todo o exposto, entende-se que não foram apresentados pelo Ministério da 
Infraestrutura, pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso 
no Relatório Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à necessidade de atualização do 
WACC adotado no fluxo de caixa da prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Carajás para a data 
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base considerada na Modelagem Econômico-Financeira, em respeito ao inciso I do art. 9º e §2º do 
art. 25 da Lei 13.448/2017. 
V. Estudo de vantajosidade e análise de impacto regulatório (peça 76, p. 71-90) 
V.1. Breve relato da irregularidade apontada 
270. Acerca do estudo de vantajosidade que embasa a prorrogação antecipada da Estrada de 
Ferro Carajás, o Relatório Preliminar desta SeinfraPortoFerrovia (peça 76) examinou as duas AIR 
elaboradas pela ANTT, concluindo que a segunda teria corrigido os defeitos metodológicos 
observados na primeira, ressaltados nas diversas diligências e reuniões técnicas realizadas.  
271. Foi ressaltado, contudo, que o instituto da prorrogação antecipada deveria ser utilizado 
como ferramenta para o alcance dos resultados previstos na Lei 13.448/2017, especialmente a 
inclusão de novos investimentos não previstos na avença original. Assim, sua natureza jurídica se 
aproximaria mais do reequilíbrio do econômico-financeiro e menos de uma prorrogação propriamente 
dita, que visa estender a duração de contratos com execução eficiente, ou seja, a legislação não prevê 
que o instituto seja utilizado com caráter meramente premial.  
272. No caso concreto, observou-se que as justificativas apresentadas pelo Poder Público para 
a dilação antecipada da EFC não estavam de acordo com estas premissas, na medida em que os 
investimentos novos eram marginais frente à reestatização da base de ativos da concessionária, o que 
descaracterizaria a urgência e a necessidade das adaptações contratuais. 
V.2. Argumentos apresentados pela ANTT (peça 123, p. 48-51) 
273. A resposta da ANTT ao despacho do Ministro Relator Bruno Dantas (peça 79), 
encaminhada por meio do Ofício 668/2019-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 13/12/2019 (peça 82), foi 
colacionada às peças 121-125.  
274. Inicialmente, a Agência aborda questão preliminar em que procura detalhar os limites da 
atuação do controle externo, alega vedação à decisão do TCU com base exclusiva em valores jurídicos 
abstratos em detrimento às consequências práticas de sua decisão, bem como seu dever de considerar 
os obstáculos e dificuldades reais enfrentados pela ANTT na apreciação da prorrogação contratual 
em tela. 
275. Defende que a prorrogação de parceria com base na Lei é uma decisão discricionária do 
órgão competente e deve ser realizada em estudo técnico que fundamente a vantagem em realização 
a nova licitação (peça 123, p. 18).  
276. Afirma também que a política pública de transporte foi definida na Portaria 399/2015 do 
então Ministério dos Transportes, que estabeleceu que a ANTT deveria buscar nas prorrogações 
contratuais a necessidade de realização de investimentos novos na malha ferroviária, aumentar a 
segurança, ampliar o compartilhamento e a adaptação dos contratos (peça 123, p. 18).  
277. Considerando que a AIR realizada teria buscado estas diretrizes e comprovado sua 
existência, alega que decisão contrária do Tribunal invadiria a competência discricionária atribuída 
legalmente ao Poder Concedente, bem como se basearia em alegações genéricas, desprovidas de 
critérios mínimos de auditoria (peça 123, p. 19). 
278. Conclui assim, que: (i) a escolha pela prorrogação antecipada seria questão discricionária 
da ANTT; (ii) a decisão estaria dentro dos limites legais e seria baseada nas orientações da política 
pública vigente; e (iii) o estudo de vantajosidade teria sido elaborado de acordo com as melhores 
práticas e não apresentaria impropriedades metodológicas (peça 123, p. 22). 
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V.3. Argumentos apresentados pela Vale S.A. (peça 105, p. 38-55) 
279. A resposta da Vale ao despacho do Ministro Relator Bruno Dantas (peça 79), 
encaminhada por meio do Ofício 670/2019-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 13/12/2019 (peça 84), foi 
colacionada por meio das peças 105-119.  
280. No que tange ao exame dos argumentos apresentados sobre a vantajosidade da 
prorrogação antecipada, serão descritos de maneira resumida os aspectos relacionados à presente 
seção trazidos nas peças 105 (resposta principal) e 107 (Nota Técnica sobre vantajosidade).  
281. A Vale apresenta breve histórico, informando que o processo de prorrogação antecipada 
iniciou em 2015, quando a Vale apresentou manifestação nesse sentido à ANTT, nos termos da 
Portaria 399/2015, exarada pelo então Ministério dos Transportes, sucedido institucionalmente pelo 
Ministério da Infraestrutura (peça 105, p. 2).  
282. Em seguida, discorre sobre a Vale, informando que se trata de uma das maiores empresas 
do mundo, contando com mais de 70 mil funcionários diretos e com capacidade de geração de receita 
acima de US$ 36 bilhões por ano. Alega que apenas em 2019, considerando os estados onde estão 
localizadas as ferrovias EFC e EFVM, a empresa teria gerado R$ 2,6 bilhões em arrecadação estadual 
aos cofres públicos. Desses recursos, aduz que mais de R$ 380 milhões teriam sido recolhidos 
diretamente aos municípios (peça 105, p. 7).  
283. Afirma que a Vale concorre em um mercado globalizado, sendo seus maiores 
competidores as mineradoras localizadas na Austrália, que estão mais próximas do principal mercado 
consumidor de minério de ferro, a China. Dessa forma, aduz que a Vale precisa manter sistema 
logístico de alta eficiência, capaz de proporcionar melhores condições de custo, visando apresentar 
níveis satisfatórios de competição (peça 105, p. 7-8).  
284. Tal sistema, segundo a resposta, seria a integração logística mina-ferrovia-porto. Isso 
porque, conforme apresenta, o risco de demanda quando visto da perspectiva da cadeia (o corredor 
de exportação) seria menor quando comparado com a alternativa de, por exemplo, permitir a 
existência de terceiro operando apenas na ferrovia. 
285. Afirma que a complexidade e a imprevisibilidade da demanda seriam consideradas por 
qualquer operador na elaboração de seu modelo financeiro. Contudo, haveria diferença razoável na 
capacidade de absorção de riscos entre as alternativas de se ter um único operador para a cadeia e 
naquela em que um operador ferroviário precisa elaborar seu modelo apenas da perspectiva da receita 
da ferrovia, sem qualquer subsídio cruzado, e tendo de negociar com monopsônio tanto a jusante 
quanto a montante na cadeia (peça 105, p. 17).  
286. A manutenção do sistema mina-ferrovia-porto, inclusive, segundo apresenta, foi prevista 
no edital de privatização original, e visava tanto ofertar ao mercado condições atrativas de negócio 
quanto garantir a competitividade da empresa na produção e comercialização de minérios (peça 105, 
p. 20). Ademais, alega que a manutenção do sistema também levou a União a ser titular de golden 
share (ação de classe especial) em que um dos poderes seria justamente vetar a venda ou o 
encerramento de qualquer das etapas da produção e comercialização de minério de ferro (peça 105, 
p. 22). Nesse sentido, argumenta que o poder de veto da União foi o reconhecimento do Poder 
Executivo de que a atratividade e competitividade da Vale dependem da integração logística e seriam 
pressupostos do desempenho satisfatório na atividade minerária, que representa o terceiro produto 
mais exportado do país (peça 105, p. 23 e 35). 
287. Afirma que da perspectiva técnico-jurídica, a Lei 13.448/2017 estabelece autorização 
expressa para o administrador desaplicar a licitação, podendo optar pela prorrogação antecipada 
quando, sob seu ponto de vista, essa for a melhor escolha para o caso concreto (peça 105, p. 39). No 
cenário econômico, a infraestrutura ocuparia papel principal para reduzir o custo Brasil, 
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possibilitando melhor posicionamento das commodities nacionais no mercado internacional, gerando 
empregos e renda, impactando positivamente também o mercado interno. O novo instituto, assim, se 
constituiria em instrumento para acelerar a retomada da economia de maneira sustentável (peça 105, 
p. 40). 
288. A empresa alega que a prorrogação antecipada não seria medida excepcional e extrema 
de intervenção no contrato de concessão. Isso porque acredita que a prorrogação antecipada deve ser 
encarada como medida que apresenta particularidades legais que somente quando atendidas é que 
motivariam a decisão pela extensão do prazo contratual.  
289. Assim, argumenta que a avaliação da excepcionalidade ou extremidade da medida 
competiria apenas ao Poder Executivo, a quem a Lei 13.448/2017 outorgou discricionariedade para 
tanto. Ou seja, ao Administrador teria sido dada ampla margem de atuação, possuindo a liberdade de 
escolher os contratos de parceria que serão ou não prorrogados, sendo obrigatório apenas demonstrar 
o atendimento das condicionantes estabelecidas pela própria Lei (peça 105, p. 42).  
290. Em sua visão, os pilares fundamentais da prorrogação antecipada seriam: (i) a realização 
imediata de novos investimentos; (ii) a inclusão de investimentos não previstos no instrumento 
original e a necessidade de saneamento, reequilíbrio e segurança jurídica ao investimento privado; e 
(iii) a modernização contratual (peça 105, p. 44). 
291. Com relação aos novos investimentos, reconhece que os destinados para remoção de 
conflitos urbanos da EFC são de pequena monta quando comparados à base de ativos da ferrovia, 
porém argumenta que essa avaliação com base na proporcionalidade careceria de embasamento legal.  
292. Além disso, aduz que esse tipo de análise não poderia ser utilizado devido à relevância 
social desse tipo de investimento, já que sem a prorrogação antecipada os municípios teriam que 
esperar 7 anos para usufruírem os benefícios desse investimento.  
293. Afirma também que essa análise de proporção nos recursos destinados aos conflitos 
urbanos poderia levar a um risco moral, alega que a Vale já teria realizado investimentos para reduzir 
os problemas urbanos ao longo de sua linha e que esse fato não deveria ser utilizado como critério 
para denegar sua prorrogação antecipada, o que poderia incentivar os concessionários a não investir 
em conflitos urbanos (peça 105, p. 44-45).  
294. No que tange aos investimentos não previstos no instrumento original, alega que a 
Lei 13.448/2017 não exigiria que tais recursos sejam despendidos de forma superveniente ao termo 
aditivo de prorrogação antecipada. Isso porque uma das finalidades da Lei seria o saneamento e o 
reequilíbrio dos contratos vigentes.  
295. Nesse sentido, informa que a Vale teria investido na EFC mais de R$ 13 bilhões, de forma 
que ela se tornasse uma das mais modernas ferrovias em operação. Não considerar esses 
investimentos no exame de vantajosidade porque já se verificaram no tempo e são anteriores à 
celebração do termo aditivo de extensão contratual seria, em sua visão, se afastar do espírito da Lei 
(peça 105, p. 48).  
296. Para a Vale, portanto, a prorrogação antecipada prestar-se-ia, precipuamente, para sanear 
esses investimentos, oferecendo compensação adequada à concessionária. Com esse viés, afirma que 
não foi precisa a avaliação constante do Relatório Preliminar quando afirmou que não haveria 
conflitos relevantes entre a Vale e o Poder Público.  
297. No caso do projeto S11D, existiria, segundo a resposta, controvérsia entre a 
concessionária e a ANTT que poderá tomar a forma de procedimento de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão. Isso porque na Deliberação-ANTT 362/2013, a Agência, ao 
analisar os investimentos do referido empreendimento: (i) teria utilizado referências do Sicro para 
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limitar o valor dos investimentos; (ii) teria glosado determinados serviços; e (iii) teria condicionado 
os investimentos à disponibilização de capacidade de transporte para carga geral, pontos contra os 
quais a Vale insurgiu-se administrativamente (peça 105, p. 49).  
298. Informa que a ANTT teria arquivado tal processo, por entender que a melhor forma de se 
proceder a essa compensação seria por meio da prorrogação antecipada ora sob análise, no qual 
reconheceu que os valores da base de ativos submetidos a esta Corte seriam aqueles efetivamente 
devidos à Vale, que seriam convertidos em direito à exploração da EFC por prazo adicional (peça 
105, p. 49). A complexidade da questão, em sua visão, residiria no fato de que o contrato estatui que 
a concessionária deve ser compensada pelo valor de seus registros contábeis e não pelo valor 
regulatório. 
299. Diante desse contexto, discorda do posicionamento constante do Relatório Preliminar de 
que a reversibilidade dos bens, apesar de complexa, não pode ser utilizada como argumento da 
vantajosidade da dilação antecipada ora discutida porque não há inventário de bens reversíveis e 
normas regulamentadoras para detalhar o processo de reversibilidade de forma a garantir a exatidão 
dos números envolvidos na questão.  
300. Em seu exame, tal posicionamento importaria em tratamento não isonômico, 
considerando que a falta do inventário não teria sido impeditiva para a prorrogação antecipada de 
outras ferrovias. Ademais, afirma que o próprio contrato traz as regras de reversibilidade, portanto 
ainda que se venha a ser editada regulamentação da ANTT sobre o tema, não poderia contradizer suas 
cláusulas (peça 105, p. 51).  
301. Quanto ao terceiro aspecto exigido pela Lei 13.448/2017 na sistemática trazida pela 
resposta da Vale, a modernização dos contratos, alega que a matéria não se limitaria ao 
compartilhamento da infraestrutura. Afirma que mesmo que fosse esse o caso, a licitação da FNS não 
teria esgotado todas as necessidades, primeiro porque só terá vigência por 5 anos, segundo porque o 
referido aditivo não tratou de assuntos considerados relevantes, tais como investimentos 
condicionados à demanda e compatibilização entre transporte de carga própria e de terceiros.  
302. Para além do compartilhamento de infraestrutura, em sua visão, haveria outras questões 
elencadas que mereceriam tratamento adequado. Cita como exemplo que o contrato de concessão 
original foi elaborado em 1997, momento em que ainda não existia agência reguladora. Portanto, o 
termo hoje vigente não trataria adequadamente temas como alteração de controle societário, 
penalidades, financiamentos, garantias ou investimentos adicionais (peça 105, p. 52). 
303. Na peça 107 foi desenvolvido exercício onde se calcula a suposta perda de benefícios 
diretos e indiretos, em termos quantitativos, no caso de a prorrogação antecipada não ocorrer e apenas 
em 2027 o vencedor da licitação fizer os investimentos previstos na presente modelagem. 
V.4. Argumentos apresentados pelo Ministério da Infraestrutura (peça 104) 
304. Na peça 104, consta a resposta da pasta ministerial ao despacho do Ministro Relator 
Bruno Dantas (peça 79), encaminhada por meio do Ofício 669/2019-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 
13/12/2019 (peça 83).  
305. A resposta inicia colacionando breve histórico sobre a implantação da EFC e sua 
privatização, em que se ressalta que a decisão da venda conjunta dos ativos da então Companhia Vale 
do Rio Doce (CVRD) deixa clara a relação de dependência dos três ativos envolvidos na operação de 
minérios no chamado sistema norte - as jazidas da Serra do Carajás, a própria EFC e o Terminal de 
Ponta da Madeira -, ou seja, a empresa teria sido privatizada dentro do sistema mina-ferrovia-porto 
(peça 104, p. 2-3). 
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306. Dessa forma, sustenta que, ao se analisar o contexto em que a EFC está inserida, ficaria 
nítido que a operação na ferrovia faz parte de engrenagem maior e que a escolha por nova licitação 
para operação apenas do ativo ferroviário poderia acarretar perda de eficiência, fatos imprevisíveis 
ou de consequências incalculáveis, no qual se destaca a perda de vantagem competitiva frente ao 
mercado internacional (peça 104, p. 3). 
307. Continua, exemplificando possíveis efeitos negativos no caso de escolha por realização 
de licitação, como o atraso na percepção de investimentos e benefícios para a economia brasileira; a 
deterioração do ambiente regulatório; a impossibilidade de ganhos imediatos para a sociedade; a 
necessidade de ressarcimento direto pela União de investimentos não amortizados no prazo original; 
e a possível desarticulação do sistema logístico mina-ferrovia-porto, com possível introdução de 
terceiros, todos esses fatos agravados especialmente quando se considera a situação econômica atual 
do País (peça 104, p. 5).  
308. Um segundo aspecto trazido na resposta é o referente aos investimentos em conflitos 
urbanos. O Ministério argumenta que apesar de a mitigação desses conflitos ser um dos objetivos 
principais da prorrogação antecipada, este item, isoladamente, não justificaria o pleito. Contudo, tais 
investimentos seriam extremamente relevantes para a sociedade diretamente afetada pela operação 
ferroviária.  
309. Reconhece, todavia, que a quantia alocada para esse fim na prorrogação antecipada, cerca 
de R$ 243 milhões, seria marginal, considerando que apenas entre 2015 e 2018 a Vale investiu cerca 
de R$ 643 milhões (peça 104, p. 6). Acrescenta que a EFC, ao contrário de outras ferrovias, não corta 
aglomerados urbanos de alta densidade populacional, mas a maior parte de sua zona de influência 
atravessa comunidades isoladas e rurais, que possuem especificidades e peculiaridades quanto ao 
componente social, ao livre acesso e ao trânsito.  
310. Alega que apesar dos investimentos da Vale nos últimos anos, existem 21 Ações Civis 
Públicas de municípios do estado do Maranhão reivindicando acessos e travessias ao longo da 
ferrovia, e que tais pleitos estariam todos contemplados nas obras de soluções de conflitos urbanos 
da prorrogação antecipada, que trarão benefícios a uma população estimada de quase 2,4 milhões de 
habitantes (peça 104, p. 8). 
311. Afirma que os estados do Maranhão e do Pará estão entre aqueles com maior crescimento 
demográfico do país, dessa forma, caso se opte por aguardar a conclusão do atual contrato de 
concessão para, apenas após nova licitação, serem destinados investimentos em conflitos urbanos, a 
população atingida pela ausência de soluções de conflitos urbanos poderia alcançar 16,6 milhões de 
habitantes. In verbis (peça 104, p. 10):  

Ou seja, para as comunidades locais afetadas, é evidente que a prorrogação antecipada imediata 
é a alternava mais apropriada, capaz de proporcionar tais benefícios pouco tempo após a 
celebração do termo aditivo da prorrogação antecipada do Contrato de Concessão. Causa 
estranheza a forma quase banal que o TCU considerou este assunto, de grande importância para 
a sociedade afetada pelos conflitos urbanos. 

312. O terceiro assunto colacionado na resposta trata da ausência da previsão de investimentos 
robustos em ampliação de capacidade ou em outras ferrovias. Afirma que a Lei 13.448/2017 em seu 
art. 8º exige que deverão constar dos estudos que fundamentam a prorrogação antecipada o programa 
de investimentos novos, quando previstos. Assim, a ausência de investimentos não caracterizaria 
impeditivo para autorização da dilação antecipada pretendida.  
313. Defende que a prorrogação antecipada deve seguir determinados requisitos e decisões que 
competem exclusivamente ao Poder Executivo, a quem a Lei outorgou discricionariedade para 
qualificar os empreendimentos passíveis de serem prorrogados. Aduz que se o Poder Concedente 
entender que sua decisão foi embasada em documentos técnicos considerados suficientes, não caberia 
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ao Tribunal de Contas da União dizer quais seriam estes documentos ou em que nível de detalhamento 
deveriam se encontrar para a tomada de decisão de política pública de prorrogar determinado contrato.  
314. Alega ainda que a Lei 13.448/2017 traduz previsão do Poder Legislativo de que a 
Administração Pública deteria o poder de escolher, por conveniência e oportunidade, as 
infraestruturas elegíveis para a renovação antecipada e que o entendimento do Relatório Preliminar 
representaria extrapolação da esfera de atuação do TCU, adentrando matérias atinentes à formulação 
da política pública (peça 104, p. 11).  
315. Argumenta que apesar de não haver investimentos de grande vulto previamente pactuados 
na prorrogação, existiria a previsão no aditivo de que a concessionária seria obrigada a manter o 
Índice de Saturação da Ferrovia (ISF) em 90%, o que a compeliria a realizar aportes para adequação 
da capacidade operacional à demanda por transporte (peça 104, p. 12).   
316. O quarto aspecto trazido pela resposta trata da modernização do contrato de concessão. 
Afirma que apesar de a concessionária prestar o serviço de maneira satisfatória, o contrato foi 
formulado em momento que sequer existia a agência reguladora, o que justificaria sua modernização 
para as novas técnicas e melhorias de segurança jurídica adquiridas desde a criação da ANTT, 
acrescentando que tais modernizações não se limitariam ao compartilhamento de infraestrutura.  
317. Por fim, defende que a prestação adequada do serviço público pela concessionária não 
poderia servir para afastá-la do direito à prorrogação antecipada. Primeiramente porque seria como 
puni-la por atender seu dever contratual, o que implicaria em espécie de risco moral, na forma de 
incentivar os outros concessionários a deixar de cumprir suas obrigações.  
318. Por fim, delimita que a Lei 13.448/2017 não trataria da prestação do serviço adequado 
como parâmetro de vantajosidade, mas sim como condicionante da prorrogação, ao se verificar no 
art. 6º, inciso II, que apenas poderia ser considerado habilitado ao benefício quem tenha cumprido os 
critérios de segurança e produção estipulados. Conclui que não se poderia utilizar o nível de prestação 
do serviço como parâmetro para discutir a aplicabilidade da prorrogação, já que esta avaliação foi 
conferida pelo legislador apenas ao Poder Concedente (peça 104, p. 14).  
V.5. Análise da SeinfraPortoFerrovia 
319. Convém explicar, inicialmente, que se observa das respostas encaminhadas consideração 
a respeito do fato de eventual realização da licitação poderia vir a trazer malefícios consideráveis para 
a EFC. Isso porque, para os respondentes, o Relatório Preliminar, ao concluir pela ausência de 
vantajosidade comprovada em prol da prorrogação antecipada, da forma como apresentada nos 
estudos, teria implicado a impossibilidade da dilação da avença, o que não corresponde à realidade.  
320. Convém nesse momento, então, ratificar o entendimento estampado no Relatório 
Preliminar e explicitar com maior clareza seus efeitos, devendo-se salientar que não cabe ao Tribunal 
de Contas da União indicar a solução a ser seguida pelos gestores, mas apenas exercer o controle 
externo da Administração Pública Federal e confrontar os atos de gestão aos aspectos legais, 
conforme mandamento constitucional insculpido no art. 71 da Constituição Federal/1988.  
321. Deve-se deixar claro que a ausência de vantajosidade nos presentes estudos da 
prorrogação antecipada da EFC, apontada no Relatório Preliminar, não resulta na 
impossibilidade de prorrogação contratual. A conclusão afeta apenas a proposta sub examine, 
não afastando a previsão de prorrogação ordinária ou ainda novas propostas de dilação 
antecipada. Tampouco restringe a aplicação de outros institutos legais e regulatórios à 
disposição do Poder Concedente visando ao interesse público, no que tange ao contrato de 
concessão de serviço público da EFC, como por exemplo o reequilíbrio econômico-financeiro 
da avença.  
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322. Reconhecida essa primeira conclusão, entende-se pertinente detalhar em maior 
profundidade o exame realizado no Relatório Preliminar.  
323. Como ressaltado anteriormente, a principal deficiência encontrada inicialmente na AIR 
elaborada pela Agência foi a ausência de qualquer análise de custo-benefício referente ao caso 
concreto da EFC, a qual, por derradeiro, teria o condão de evidenciar a vantajosidade na prorrogação 
antecipada  
324. Em específico, a referida AIR serviu apenas ao propósito de explicar que dados os 
objetivos nela elencados a prorrogação antecipada agregaria, em tese, mais benefícios que os outros 
cenários, mas apenas em termos abstratos, ou seja, ela valeria indiscriminadamente para qualquer 
caso. Não realiza, assim, qualquer exame apresentando critérios quantitativos e/ou qualitativos desses 
benefícios no caso concreto. 
325. Ou seja, para a ANTT e o Minfra, a mera indicação desses benefícios seria motivo 
idôneo e suficiente para justificar qualquer prorrogação antecipada e que qualquer exame 
complementar careceria de embasamento legal, resultando na extrapolação de competências e na 
ofensa à comprovação da vantajosidade no caso concreto, prevista no art. 8º da Lei 13.448/2017. 
326. Entende-se que tal argumento não merece prosperar. Se bastasse a menção a um único 
benefício para justificar a prorrogação antecipada ou se a Lei 13.448/2017 objetivasse dotar o 
administrador de liberdade irrestrita para escolhê-los, o que seria de constitucionalidade duvidosa, 
não haveria razão jurídica para o processo fiscalizatório previsto na Lei para validação da decisão de 
prorrogação. Veja-se que o art. 8º do citado diploma requer expressamente estudo técnico prévio que 
“fundamente” a vantagem da dilação ao invés da licitação. O art. 10 prevê que tal estudo deve ser 
sucedido por consulta pública e o art. 11 estipula que cabe o TCU realizar exame dessa documentação, 
após a etapa do controle social.  
327. Sob o ponto de vista da gestão eficiente da coisa pública, não se mostra razoável 
considerar que a fundamentação de benefícios entre alternativas legais e regulatórias e/ou desenhos 
contratuais possíveis ocorra apenas no plano conceitual, sem se observar os resultados concretos.  
328. Também não se mostra de acordo com a referida Lei acatar todos os pedidos de 
prorrogação antecipada, sem desenvolver estudo de vantajosidade aplicável ao caso concreto, sob a 
ótica do interesse público.  Nesse sentido, entende-se que a discricionariedade conferida pela Lei 
13.448/2017 não exime o gestor de assegurar que o processo decisório seja transparente, motivado e 
que resulte em efetivo benefício positivo frente a outras soluções. Convém de novo ressaltar que a 
legislação positivou que fosse realizada a análise de custo-benefício para cada caso concreto e que tal 
fundamentação seja submetida ao controle social e à apreciação do TCU.  
329. Do exposto, entende-se que não basta que os benefícios decorrentes da prorrogação 
antecipada existam apenas em caráter conceitual ou representem tímida melhoria da situação 
anterior. Se não se pode extrair dos estudos elementos objetivos a respeito da vantajosidade que 
justifique, no caso da EFC, dilação contratual pelo prazo proposto de 30 anos, conclui-se por 
conseguinte que o estudo não atende aos ditames legais exigidos pela Lei 13.448/2017.  
330. Pertinente ressaltar que a competência desta Corte para questionar a razoabilidade do 
mérito da decisão de prorrogação antecipada foi defendida pelo próprio STF quando da análise da 
ADI 5.991 MC/DF, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela 
Procuradoria Geral da República (PGR) em face da Lei 13.448/2017. Veja-se ipsis litteris: 

Do ponto de vista do controle de constitucionalidade da norma, não compete ao Supremo Tribunal 
Federal perquirir o mérito decisão administrativa de prorrogação dos contratos vis a vis a 
realização de novos procedimentos licitatórios em situações concretas. As avaliações nesse 
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sentido devem ser desempenhadas pelo próprio Poder Concedente, em alinho com os órgãos de 
controle da Administração Pública. 

(...) 

Cabe, portanto, aos órgãos e entidades técnicas envolvidas no processo de análise dos pedidos de 
prorrogação antecipada, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o 
Ministério da Infraestrutura (MInfra) e o PPI, examinar, no curso desse processo, a conveniência 
e a oportunidade da prorrogação, levando em conta, inclusive, a adequação e a qualidade do 
serviço prestado.  

Ressalte-se que, além dessa avaliação feita pelo Poder Executivo, o art. 11 da Lei 13.448/2017 
previu que, após a realização de consulta pública sobre as prorrogações, o Poder Executivo irá 
encaminhar ao Tribunal de Contas da União (TCU) os estudos técnicos sobre a prorrogação e os 
documentos que comprovem o cumprimento das exigências de prestação adequada dos serviços 
de que trata o art. 6º da lei. A lei, portanto, estabeleceu um interessante mecanismo de diálogo 
institucional que facilita a atuação do órgão de controle externo, inclusive de maneira prévia 
à assinatura do aditivo contratual (grifo nosso). 

331. Nesse contexto, considerando a decisão do STF e o próprio sistema fiscalizatório previsto 
pela Lei 13.448/2017, do qual o TCU faz parte de maneira expressa, entende-se que não merecem 
prosperar os argumentos trazidos pelos respondentes de que o exame contido no Relatório Preliminar 
extrapolaria as competências do Tribunal de Conta da União. Sua atuação ocorre em reflexo às 
próprias atribuições constitucionais da Corte de Contas no exame dos atos da Administração na gestão 
dos bens e valores públicos.  
332. No que tange aos critérios legais permissivos da prorrogação antecipada, o art. 3º afirma 
que serão adotados “no contrato prorrogado ou relicitado as melhores práticas regulatórias, 
incorporando novas tecnologias e serviços e, conforme o caso, novos investimentos”. Quando trata 
especificamente da prorrogação antecipada, a Lei conceitua no art. 6º que ela “ocorrerá por meio da 
inclusão de investimentos não previstos no instrumento contratual vigente, observado o disposto no 
art. 3º desta Lei”.  
333. Para os respondentes, a composição desses dois artigos demonstraria que a Lei outorgou 
liberdade ao administrador para prorrogar antecipadamente contratos que não necessitem de 
investimentos relevantes, de forma que o instituto seja utilizado para premiar os concessionários. 
Contudo, entende-se desarrazoada tal argumentação.   
334. Se esse fosse o caso, não haveria necessidade de existir a prorrogação ‘ordinária’ ao 
término do contrato, já que ambos os institutos teriam a mesma finalidade e o mesmo fato jurídico 
originador, a prestação adequada do serviço concedido, com a desvantagem de que a ordinária só 
pode ser solicitada após 90% da vigência do contrato. Se existe previsão de duas formas dilatórias de 
prazo, a interpretação que faz com que uma seja na prática desnecessária deve ser evitada, 
considerando o princípio da completude do ordenamento jurídico.  
335. Pelo exposto, considerando a exegese da Lei 13.448/2017, a utilização da prorrogação 
antecipada não deve possuir caráter premial, mas sim como contrapartida à inclusão de novos 
investimentos obrigatórios no contrato, ainda que se possa vir a resolver deficiências contratuais por 
meio da adoção das “melhores práticas regulatórias”. 
336. Considerando, portanto, a performance satisfatória da concessionária na execução 
contratual, a não inclusão de investimentos robustos no contrato e sua pouca urgência, e ainda 
os critérios anteriormente elencados no Relatório Preliminar, conclui-se que o argumento dos 
responsáveis pela necessidade premente de adaptações no contrato de concessão da EFC como 
justificativa para a prorrogação antecipada ofende os arts. 6º e 3º da Lei 13.448/2017. 
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337. Acerca dos investimentos em conflitos urbanos, entende-se que não prospera o argumento 
de que seu caráter social deveria afastar o critério de proporcionalidade utilizado pela equipe no 
Relatório Preliminar. Os investimentos em conflitos urbanos possuem importância fundamental no 
setor ferroviário, em que o aumento da segurança promove a diminuição do número de acidentes e 
permite melhor fluxo interno da cidade, com reflexos sociais. Também podem possuir componente 
econômico, caso promovam o aumento da velocidade das composições, contribuindo para a eficiência 
operacional da ferrovia.  
338. Constata-se que tanto o texto da Lei 13.448/2017 como sua exposição de motivos 
reconhecem os setores de infraestrutura como vitais para a retomada do crescimento do país e que as 
medidas adotadas pelos administradores públicos quando da prorrogação ou relicitação de contratos 
precisam demonstrar a opção pela maior vantajosidade na prestação dos serviços de transporte 
ferroviário.  
339. O art. 8º da citada norma exige que seja realizado estudo em que sejam considerados a 
demanda, os custos, os investimentos, a modelagem econômico-financeira, entre outros, para 
demonstrar os benefícios econômicos da medida frente a nova licitação. Não foi prevista exceção 
legal para os investimentos em conflitos urbanos, devido ao seu caráter social.  
340. Observe-se que, na resposta do Ministério, foi apresentada tabela (peça 104, p. 6) em que 
se informa que, entre 2015 e 2018, embora não houvesse mandamento contratual, a concessionária 
teria investido cerca de R$ 600 milhões para resolução de conflitos urbanos. Relembre-se que, no 
desenho da prorrogação apresentado a esta Corte, estão previstos que, nos próximos 37 anos, seja 
investido pela concessionária R$ 243 milhões, enquanto se espera o auferimento de R$ 234 bilhões 
em receita operacional bruta ao longo da vigência da prorrogação antecipada. 
341. Mesmo reconhecendo a importância premente do caráter social de tais investimentos, 
nota-se que tais recursos são insuficientes, por si só, a embasar a prorrogação antecipada da EFC, 
conforme a legislação aplicável. Pertinente concluir, assim, que a alegação da necessidade 
urgente de aportes na resolução de conflitos urbanos como causa para a prorrogação 
antecipada ofende os arts. 6º e 3º da Lei 13.448/2017. 
342. Pertinente tratar aqui de outro argumento trazido pelos respondentes, o de que caso a 
prorrogação antecipada não possa ser utilizada com caráter premial se estaria criando incentivo 
perverso a que concessionários evitassem cumprir seus contratos para se elegerem ao benefício, ou 
seja, negar seus efeitos à empresa Vale resultaria de forma transversa em uma punição à 
concessionária. 
343. Sobre o assunto, deve-se ressaltar que não cabe ao administrador público sopesar a 
aplicação da prorrogação antecipada para premiar bons concessionários, porquanto o critério da Lei 
consiste na inclusão de novos investimentos, anteriormente não previstos no contrato, que se façam 
necessários, o que não ocorre no presente caso. 
344. É preciso reconhecer as particularidades do caso concreto. Como ressaltado nas respostas 
encaminhadas, a Vale procura atuar com eficiência a despeito dos problemas contratuais porque está 
inserida em mercado internacional, globalizado e altamente concorrencial, e a empresa investe na 
EFC para que a ferrovia não represente elo ineficiente dentro do integrado sistema mina-ferrovia-
porto de exportação de minério.  
345. De qualquer forma, deve-se apontar que a mera previsão de investimentos condicionados 
à demanda não é idônea para viabilizar conclusão pela vantajosidade da prorrogação antecipada da 
EFC, porquanto tais tipos de investimentos são meramente estimativos, não se constituindo em 
obrigações contratuais. Ademais, salienta-se que, considerando que a demanda projetada não 
apresenta crescimento significativo ao longo da vigência da prorrogação antecipada, mostra-se 
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provável que a concessionária não venha a necessitar de investimentos significativos nos próximos 
37 anos de prazo da prorrogação antecipada, caso se confirmem as premissas dos estudos de demanda 
apresentados. 
346. Necessário concluir, assim, que a mera previsão de investimentos condicionados à 
demanda no caso da EFC como causa necessária e urgente visando à prorrogação antecipada, 
ofende os arts. 6º e 3º da Lei 13.448/2017. 
347. Por meio desta questão pode-se discutir o último argumento trazido pelos respondentes, 
e que seria a principal causa para a prorrogação antecipada, a existência de quantia significativa de 
investimentos em bens reversíveis que não seriam amortizadas até o fim do contrato em 2027. 
348. No que tange à temática, deve-se repisar que a indenização de bens ainda não amortizados 
integralmente pela Vale não se constitui em critério legal a permitir a prorrogação antecipada da EFC, 
porquanto o principal critério da Lei 13.448/2017 para tanto consiste na inclusão de novos 
investimentos anteriormente não previstos, ainda que se possa adaptar os termos contratuais ou prever 
a inclusão de novas tecnologias. 
349. E aqui se observa diferença fundamental para o caso da Ferrovia Malha Paulista. Naquele 
processo, originalmente, o objetivo principal para a prorrogação residia na necessária requalificação 
do empreendimento por meio de maciços investimentos em aumento da capacidade e na resolução de 
conflitos urbanos, o que não se verifica no presente processo de prorrogação antecipada. Portanto, 
não merecem prosperar, assim, os argumentos dos respondentes acerca de falta de tratamento 
isonômico ao caso da Malha Paulista. Trata-se de cenários sensivelmente diversos, que demandam 
critérios de exame diferentes e, portanto, alteram os procedimentos de análise, para fins de justificar 
a vantajosidade da prorrogação sob a ótica do interesse público.  
350. Por todo o exposto, entende-se não foram apresentados pelo Ministério da Infraestrutura, 
pela ANTT e pela Vale S.A. argumentos capazes de alterar o entendimento expresso no Relatório 
Preliminar da SeinfraPortoFerrovia, no que tange à ausência de vantajosidade da prorrogação 
antecipada da Estrada de Ferro Carajás com base na Análise de Impacto Regulatório constante da 
Nota Técnica 3.841/2019/CORAN/GEROF/SUFER/DIR, o que afronta o art. 8º da Lei 13.448/2017 
e aos Princípios da Finalidade e da Proporcionalidade. 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
351. Cabe informar que no dia 8/5/2020 foi realizada reunião pela internet com representantes 
da Vale S.A., ocasião em que os procuradores da empresa puderam expor oralmente suas principais 
ponderações sobre o Relatório Preliminar da Unidade Técnica. 
352. Ressalta-se também que, no dia 13/5/2020, foi realizada reunião técnica online da 
SeinfraPortoFerrovia com integrantes do Ministério da Infraestrutura (Minfra) e da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), com objetivo de apresentar aos gestores as principais conclusões 
firmadas a respeito dos estudos, bem assim para informar que a argumentação apresentada não foi 
capaz de alterar os entendimentos preponderantes do Relatório Preliminar. 
CONCLUSÃO 
353.   Trata-se de Relatório de Desestatização dos atos e procedimentos preparatórios para a 
prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC), proposta com 
base nos documentos encaminhados a este Tribunal após a realização da Audiência Pública 9/2018 e 
aprovação da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério da 
Infraestrutura. 
354. Após análise inicial do material, foi emitido Relatório Preliminar em 29/11/2019 (peça 
76), no qual foram identificadas lacunas relevantes quanto aos procedimentos adotados para a 
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prorrogação antecipada em alguns pontos dos estudos, a saber: (i) base de ativos; (ii) estudo de 
demanda; (iii) cálculo da tarifa de carga própria; (iv) taxa de desconto utilizada na Modelagem 
Econômico-Financeira (WACC); (v) estudo de vantajosidade e Análise de Impacto Regulatório 
(AIR). A situação de incerteza impedia a emissão de opinião conclusiva, por parte da Unidade 
Técnica, a respeito das vantagens da prorrogação antecipada, nas condições apresentadas. 
355. Considerando a relevância e o impacto das análises e das propostas de encaminhamento 
contidas no Relatório Preliminar, o Ministro Relator Bruno Dantas entendeu que seria oportuno 
conceder prazo até 23/3/2020 para que o Ministério da Infraestrutura, a ANTT e a Vale S.A. se 
manifestassem sobre o Relatório Preliminar, emitindo os despachos às peças 79 e 96. 
356. Após a juntada das manifestações, por meio de Despacho datado de 27/4/2020 (peça 126), 
o Exmo. Ministro Relator determinou o retorno dos autos a esta Unidade Técnica, para que analisasse 
os novos elementos apresentados, bem como para que formulasse proposta de mérito acerca do 
procedimento de prorrogação antecipada em curso. 
357. A presente instrução retomou os pontos questionados no Relatório Preliminar e, após 
analisar os argumentos apresentados, verificou que remanescem as irregularidades apontadas, 
especialmente: 
a) no que tange aos procedimentos de avaliação e indenização da base de ativos, por ter 
desconsiderado: 

i.  o estabelecimento formal de normativo que regulamente a definição dos bens reversíveis 
no setor ferroviário; 

ii.  o estabelecimento contratual da possibilidade de expurgo, na minuta de termo aditivo, de 
itens das bases de ativos, de ofício, por parte da ANTT, de forma a vincular tal ação aos 
normativos formalmente estabelecidos pela Agência para definir quais itens poderão ser 
incluídos na base de ativos e, por consequência, poderão ser indenizados, e quais itens 
deverão ser excluídos da base de ativos;  

iii.  os procedimentos necessários para a devida identificação na base de ativos dos itens 
relacionados a cada projeto que teve sua execução autorizada em normativo da Agência, 
e respectiva indenização dos investimentos realizados pelo valor autorizado pela ANTT; 

b) no que tange à metodologia de cômputo da tarifa de transporte de carga própria da 
Vale, por ter desconsiderado: 

i.  o EBIT/ROL da própria ferrovia, apurada por meio das demonstrações contábeis, 
considerando o ano base da modelagem econômico-financeiro;  

ii.  os valores de Capex Recorrente (Sustaining Capital) nos custos totais de operação da 
ferrovia;  

iii.  a margem de valor para o pagamento dos tributos indiretos incidentes sobre as operações 
da Estrada de Ferro Carajás (EFC) com cargas de terceiros no cálculo da tarifa de 
transporte de carga própria da Vale S.A.; 

c) no que tange à projeção de demanda, por não ter tratado os riscos advindos da 
assimetria de informações existente nas previsões de demanda de carga de minério de ferro na EFC, 
em vista da inexistência de estudo de demanda elaborado pelo poder público; 
d) no tocante ao WACC utilizado nos estudos da prorrogação antecipada da Estrada 
de Ferro Carajás, por não ter promovido sua atualização para a data base considerada na modelagem 
econômico-financeira; e 
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e) no que tange à vantajosidade da prorrogação antecipada da Estrada de Ferro 
Carajás, pela desproporcionalidade dos termos propostos para a prorrogação antecipada em face do 
volume de investimentos obrigatórios previstos ao longo da vigência do prazo concessório 
prorrogado. 
358. Dessa forma, em vista das graves irregularidades e falhas metodológicas constatadas, 
conclui-se pela impossibilidade da Unidade Técnica manifestar-se favoravelmente ao 
prosseguimento da presente proposta de prorrogação antecipada do contrato de concessão da 
Estrada de Ferro Carajás. Não se verifica nos correntes autos a comprovação da adequação da 
modelagem financeira e da estruturação contratual, em desacordo com os art. 8º, §1º, incisos II, III e 
IV, e 11 da Lei 13.448/2017, o que prejudica, por derradeiro, a possibilidade de posicionamento 
favorável a respeito da vantajosidade da prorrogação antecipada nos termos propostos, sob a ótica do 
interesse público. 
359. Ante o exposto, considerando a determinação do Despacho do Exmo. Ministro Relator 
de posicionamento da Unidade Técnica quanto ao mérito do processo, será alvitrado substituir a 
proposta de encaminhamento do Relatório Preliminar, para dar ciência ao Ministério da Infraestrutura 
e à Agência Nacional de Transportes Terrestres de que foram constatadas irregularidades e falhas 
metodológicas graves nos estudos da prorrogação antecipada da EFC e que não ficou demonstrada a 
vantagem da antecipação proposta, sob a ótica do interesse público. 
360. De toda a forma, deve-se aclarar que as conclusões tecidas aqui e no Relatório Preliminar, 
bem assim o encaminhamento proposto na presente instrução, não prejudicam a possibilidade de 
prorrogação ordinária do contrato com a EFC, nem mesmo impedem a realização de novo estudo pela 
ANTT visando a prorrogação antecipada da referida concessão, desde que escoimado das 
irregularidades apontadas. A conclusão afeta apenas a proposta sub examine, e não restringe a 
aplicação de outros institutos legais e regulatórios à disposição do Poder Concedente visando ao 
interesse público, no que tange ao contrato de concessão de serviço público da EFC, como por 
exemplo o reequilíbrio econômico-financeiro da avença. 
361. Ademais, as análises aqui despendidas também não prejudicam o andamento da 
prorrogação antecipada de outras concessões ferroviárias, desde que as inconsistências apontadas no 
presente processo não se afigurem impeditivas no caso concreto. 
362. Deve-se ainda ressaltar que a análise realizada pela SeinfraPortoFerrovia no presente 
processo foi realizada com o escopo bastante limitado, tendo se circunscrito à abordagem das 
irregularidades acima elencadas. Não foram examinados com profundidade outros conteúdos 
relevantes dos estudos, por exemplo, acerca da confecção da modelagem financeira, a adequação da 
projeção de custos e previsão de receitas, bem como as premissas do estudo operacional e dos 
elementos dos estudos de engenharia. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
363. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior alvitrando substituir 
a proposta de encaminhamento tecida no Relatório Preliminar (peça 76) pela seguinte: 
364. Dar ciência à ANTT e ao Ministério da Infraestrutura de que foram constatadas 
irregularidades e falhas metodológicas graves nos estudos da prorrogação antecipada da Estrada de 
Ferro Carajás e que, por isso, não ficou demonstrada a vantagem da antecipação proposta, sob a ótica 
do interesse público, em infringência aos arts. 8º e 11 da Lei 13.448/2017, em especial no que tange: 

I. aos procedimentos de avaliação e indenização da base de ativos, por ter desconsiderado: 
a)  o estabelecimento formal de normativo que regulamente a definição dos bens reversíveis 
no setor ferroviário como, por exemplo, os imóveis, a infraestrutura ferroviária e o material 
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rodante considerados essenciais para a prestação do serviço público, bem como a delimitação 
dos investimentos na concessão passíveis de serem indenizados, de forma a assegurar que a 
concessionária adeque a base de ativos a tais diretrizes nos estudos referentes à prorrogação 
antecipada da Estrada de Ferro Carajás, em afronta ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001 
c/c o art. 36 da Lei 8.987/1995; 

b)  o estabelecimento contratual da possibilidade de expurgo, na minuta de termo aditivo, de 
itens das bases de ativos, de ofício, por parte da ANTT, de forma a vincular tal ação aos 
normativos formalmente estabelecidos pela Agência para definir quais itens poderão ser 
incluídos na base de ativos e, por consequência, poderão ser indenizados, e quais itens 
deverão ser excluídos da base de ativos, em afronta ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001; 

c)  os procedimentos necessários para a devida identificação na base de ativos dos itens 
relacionados a cada projeto que teve sua execução autorizada em normativo da Agência e 
respectiva indenização dos investimentos realizados pelo valor autorizado pela ANTT, 
em atenção ao art. 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001 e aos normativos da ANTT que 
autorizaram a execução de obras e investimentos; 

II. à metodologia de cômputo da tarifa de transporte de carga própria da Vale, por ter 
desconsiderado: 
a)  o EBIT/ROL da própria ferrovia, apurada por meio das demonstrações contábeis, 
considerando o ano base da modelagem econômico-financeiro, o que afronta o inciso I do art. 
9º e §2º do art. 25 da Lei 13.448/2017; 

b)  os valores de Capex Recorrente (Sustaining Capital) nos custos totais de operação da 
ferrovia, em afronta ao inciso I do art. 9º e §2º do art. 25 da Lei 13.448/2017 e art. 24, inciso 
II, da Lei 13.448/2001; 

c)  a margem de valor para o pagamento dos tributos indiretos incidentes sobre as operações 
da Estrada de Ferro Carajás (EFC) com cargas de terceiros no cálculo da tarifa de transporte 
de carga própria da Vale S.A., em afronta ao inciso I do art. 9º e §2º do art. 25 da Lei 
13.448/2017 e art. 24, inciso II, da Lei 13.448/2001; 

III. à projeção de demanda, por não ter tratado os riscos advindos da assimetria de 
informações existente nas previsões de demanda de carga de minério de ferro na EFC, 
em vista da inexistência de estudo de demanda elaborado pelo poder público, em afronta 
ao art. 24, inciso I, da Lei 10.233/2001; 
IV. ao WACC utilizado nos estudos da prorrogação antecipada da Estrada de Ferro 
Carajás, por não ter promovido sua atualização para a data base considerada na 
modelagem econômico-financeira, em afronta ao inciso I do art. 9º e §2º do art. 25 da Lei 
13.448/2017; 
V. à vantajosidade da prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Carajás, pela 
desproporcionalidade dos termos propostos para a prorrogação antecipada em face do 
volume de investimentos obrigatórios previstos ao longo da vigência do prazo 
concessório prorrogado, em desacordo ao art. 8º da Lei 13.448/2017 e aos princípios da 
finalidade e da razoabilidade insculpidos no art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999. 

365. Encaminhar cópia do Acórdão ao Ministério da Infraestrutura, à ANTT e à Vale S.A., 
informando que o Voto e o Relatório que o fundamentam podem ser obtidos por meio do endereço 
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes 
cópia desses documentos sem quaisquer custos; 
366. Comunicar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa 
do Consumidor do Senado Federal a decisão do Tribunal, em atenção à SCN tratada no 
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TC 036.732/2018-4; e 
367. Arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V do RITCU. 
 
 
 

SeinfraPortoFerrovia, Brasília, em 14/5/2020. 
 

 
(assinado eletronicamente) 
David Raick (coordenador) 
AUFC - Matrícula 8.157-4 

 
 
 

(assinado eletronicamente) 
José Arthur Bezerra Silva 
AUFC - Matrícula 6.546-3 

 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Pedro Henrique Rodrigues Guimarães 

AUFC - Matrícula 10.173-7
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