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RESUMO  

 

Este estudo aborda, à luz da teoria econômica e jurídica, o modelo institucional do transporte 

ferroviário de cargas no Brasil, no que concerne às formas de concorrência intramodal 

adotadas pela regulação setorial. Atualmente prima-se pelo tráfego mútuo como regra e o 

direito de passagem de forma subsidiária, entretanto, há um movimento em direção à 

desverticalização do sistema. Dessa forma, o trabalho recorre à experiência alemã de 

desverticalização do setor ferroviário, para fins de aprendizado. Discute, ainda, o atual estágio 

do modelo de segmentação setorial proposto pelo governo federal brasileiro, delineando 

algumas considerações críticas.  

 

Palavras-chave: ferrovias – regulação – concorrência intramodal – tráfego mútuo – direito de 

passagem – desverticalização  
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ABSTRACT 

 

This study addresses the institutional model of railway freight transport in Brazil regarding 

the intramodal competition promoted by regulation, considering economic and legal theory. 

Currently is preferred the mutual traffic as a rule and the open access stays on a subsidiary 

position. However, there is a movement towards the unbundling system. Thus, this work 

analyses the German experience of unbundling in railway sector for learning purposes. 

Likewise, discusses the current stage of the unbundling model proposed by the Brazilian 

federal government, outlining some critical considerations.  

 

Key words: railways – regulation – intramodal competition – mutual traffic – open access – 

unbundling 
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INTRODUÇÃO 

 

Apresentação do Tema 

 

O transporte ferroviário de carga é um sistema de locomoção terrestre mundialmente 

utilizado para o escoamento de produção, sendo especialmente indicado para o percurso de 

grandes distâncias.  Além de sua maior eficiência quanto à capacidade de transporte, de carga, 

no que concerne ao volume, quando em comparação com o transporte rodoviário1, o 

transporte ferroviário é conhecidamente um meio mais barato e menos poluente2

No Brasil, o transporte ferroviário teve sua participação na indústria por muito 

negligenciada.

.  

3 Hoje, o escoamento de produção do país é majoritariamente feito por 

caminhões4

O Governo Federal tem demonstrado preocupação com os custos (financeiros e 

ambientais) envolvidos no atual modelo brasileiro para transporte de cargas. Considerando a 

.  

                                                           
1 A página virtual do Ministério dos Transportes traz as características de cada modal de transporte utilizado no 
Brasil. Destacamos que, enquanto o Ministério caracterizou o modal rodoviário como tendo “baixa capacidade 
de carga com limitação de volume e peso”, para o modal ferroviário destacou sua “grande capacidade de carga”. 
A título de curiosidade, poderá ser encontrado no Anexo 1 quadro comparativo com as características atribuídas 
pelo Ministério dos Transportes aos meios de transporte terrestres: rodoviário, ferroviário. Disponível em: 
http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/index.html Acesso em: 06.10.2013. 
2 Um estudo elaborado por PASTORI traz comparativo interessante entre o modal ferroviário e rodoviário 
quanto à capacidade de carga transportada em relação ao metro cúbico de diesel utilizado. O valor para o modal 
rodoviário de TKU (tonelagem útil por quilômetro) por m3 de diesel é 14.846, 38 TKU/m3, enquanto que para o 
transporte ferroviário esse número é de 238.853,62 TKU/m3. Ou seja, para cada m3 de litro, o modal ferroviário 
consegue transportar 16 (dezesseis) vezes mais toneladas de mercadorias que o transporte rodoviário. Desse 
simples dado concluímos facilmente que o transporte realizado via ferrovia irá emitir menos CO2 para a mesma 
quantidade de carga transportada via rodovia, pois queimará menos combustível. Esse meio de transporte é, 
então, dentre outras vantagens, mais barato porque necessita empregar menos combustível para a realização da 
atividade. PASTORI, Antonio. A inovação tecnológica “verde” e seus possíveis efeitos na matriz de transportes 
do Brasil – considerações sobre o veículo de levitação magnética supercondutora (Maglev-Cobra). BNDES 
Setorial, n. 31. P. 321 – 352. Disponível em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set31
09.pdf Acesso em: 05.10.2013. 
3 “Atualmente a malha ferroviária é responsável por aproximadamente 23% do transporte de carga no Brasil, 
enquanto o padrão internacional para países de dimensões continentais é de 40%, chegando a passar de 80% na 
Rússia. O Brasil é, de longe, o que apresenta menor participação do modal ferroviário. Esta situação, associada a 
pouca integração das ferrovias com outros modais num país continental, acarreta gargalos que têm se destacado 
como um dos maiores problemas para a sustentação do desenvolvimento econômico brasileiro. Os efeitos desta 
má utilização do modal ferroviário são sentidos em última instância na perda de competitividade dos produtos 
brasileiros no comércio internacional e nos entraves à expansão da fronteira agrícola.” NARCISO DE 
LACERDA, Guilherme; SCHIPMANN DE LIMA, Leopoldo. Ferrovias e o desenvolvimento nacional. In: 
LACERDA, Guilherme; GURGEL, Antonio; WALKER, José Roberto. Ferrovia: um projeto para o Brasil. São 
Paulo: Contexto Jornalismo & Assessoria, 2005. p. 33. 
4 Para comparação entre o transporte ferroviário de cargas e o rodoviário, ver Anexo 1.  

http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/index.html�
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3109.pdf�
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set3109.pdf�
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importância e a economicidade auferida pelo transporte realizado por ferrovias, assim como o 

processo de sucateamento que a malha experimentou com o decorrer do tempo5, apresentou o 

Programa de Investimento em Logística - PIL: rodovias e ferrovias. Inserido no bojo do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC envolverá investimentos da ordem 99 bilhões 

de reais em 11 mil km de ferrovias6

Levando em conta o cenário em tela e a importância do tema para o desenvolvimento 

econômico do país, este trabalho tratará do setor ferroviário sob uma perspectiva 

concorrencial. Assim, compreenderá a análise do modelo institucional adotado pelo Brasil no 

que concerne à implementação de concorrência intramodal no transporte

.  

7

 

. Para 

instrumentalizar esta análise, abordaremos o tratamento dispensado ao setor na Alemanha. A 

efetiva comparação ocorrerá no último capítulo deste trabalho, que considerará de forma 

crítica as possíveis formas de se conferir concorrência ao transporte ferroviário.  

O foco na concorrência intramodal 

 

A concorrência intramodal é uma forma de mitigação dos problemas derivados de um 

monopólio natural. Os setores assim estruturados caracterizam-se por elevados custos fixo e a 

fundo perdido, com grandes economias de escala e necessidade de elevada escala mínima de 

eficiência para viabilização da atividade.  Essas circunstâncias impedem que a concorrência, 

em seu sentido mais óbvio, seja ali instaurada. Esse é o caso do setor ferroviário, onde se 

verifica a inviabilidade econômica de duplicação da infraestrutura. Entretanto, a depender da 

política regulatória adotada pelo Estado, pode-se instalar a concorrência em alguns aspectos 

da atividade.  

                                                           
5 “Soma-se a este quadro de deteriorização da infraestrutura ferroviária um quadro de dificuldades institucionais 
e estruturais do setor. Este quadro pode ser resumido nos seguintes pontos: (i) longo prazo de maturação dos 
projetos e grande volume de investimentos necessários; (ii) má qualidade de infraestrutura herdada pelas 
concessionárias; (iii) oferta restrita de vagões nacionais e importação sujeita a altas tarifas (importação de vagões 
usados é proibida); ausência de fornecedores nacionais de locomotivas e empresas locadoras de equipamentos; 
(iv) capacidade limitada de escoamento dos portos; (v) malha ferroviária com pontos de traçados sinuosos, 
impedindo as composições de desenvolverem velocidade competitiva; (vi) oferta de crédito limitada” Id., p. 40.  
6 Disponível em: http://www.logisticabrasil.gov.br/ferrovias2 Acesso em: 06.10.2013. 
7 A título de esclarecimento, lembramos que é possível, também, a concorrência entre modais, ou seja, seria 
possível o estudo do comportamento concorrencial entre as modalidades de transportes terrestres, por exemplo, 
mas esse não é o foco do presente trabalho. Vamos nos ater tão somente à concorrência intramodal no mercado 
de transporte ferroviário.   

http://www.logisticabrasil.gov.br/ferrovias2�
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Defendemos a possibilidade de adoção de modelos institucionais que visem conferir 

maior competitividade ao setor como, por exemplo, a desverticalização8

Os modelos institucionais que possibilitam a concorrência no transporte ferroviário, os 

quais serão abordados com maior cuidado mais a frente, já são conhecidos pela doutrina 

jurídica e econômica e podem aparecer nas roupagens de tráfego mútuo, direito de passagem e 

desintegralização vertical da atividade. O surgimento desses modelos acompanhou a evolução 

do pensamento jurídico-econômico que, atualmente, propugna a possibilidade de conferir 

concorrência via regulação a setores classicamente monopolizados.  

 do mercado, de modo 

a separar os segmentos da indústria que comportam concorrência daqueles que genuinamente 

constituem monopólios naturais.  

 

A justificativa da adoção do modelo alemão como critério comparativo 

 

A justificativa inicial para a escolha do modelo alemão, para fins comparativos, 

considerou os dados de 2009 levantados pela da Comissão Europeia, que apontaram a 

Alemanha como sendo o país europeu com maior malha ferroviária (33.890 km), seguido da 

França (29.918 km) e da Polônia (19.419 km).9 Esse mesmo relatório destaca que há mais de 

600 operadores ferroviários na União Europeia – UE que atuam no mercado de transporte de 

carga e, dentre esses, 315 estão na Alemanha e 67 na Polônia.10

Ressaltamos, ainda, o histórico de cooperação técnica entre Brasil e Alemanha 

enumerando, primeiramente, o Acordo Básico de Cooperação Técnica - ABCT de 1954, 

assinado entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e o Governo da República Federal da 

Alemanha.

  

11

                                                           
8 Ao mesmo conceito pode referir-se através dos sinônimos: segmentação, desintegralização vertical, ou, do 
inglês, unbundling.  

  

9 EUROPEAN COMISSION. Report from the Comission to the Council and the European Parliament: second 
report on monitoring development of the rail market. Bruxelas, 2012. p. 12 Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0676:FIN:EN:PDF Acesso em: 09.10.2013 
10 Id., 2012. p. 9  
11 Através do Decreto nº 54.075/1954 o acordo previa, dentre outros, o auxílio do Governo da Alemanha ao 
Governo Brasileiro, através do envio de técnicos para que prestassem serviços consultivos e de assessoria, no 
estudo e execução de projetos e programas específicos de interesse para o desenvolvimento econômico e social 
do Brasil. Disponível em: 
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/2701058/Daten/780376/1963_Basisabkommen_TZZusammenarbeit_pt.p
df Acesso em: 09.10.2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0676:FIN:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0676:FIN:EN:PDF�
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/2701058/Daten/780376/1963_Basisabkommen_TZZusammenarbeit_pt.pdf�
http://www.brasil.diplo.de/contentblob/2701058/Daten/780376/1963_Basisabkommen_TZZusammenarbeit_pt.pdf�
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Houve também interação entre os dois Estados por intermédio do extinto Grupo de 

Estudos para Integração da Política de Transportes – GEIPOT.12 Em 1995, foi firmado 

Acordo sobre Cooperação Financeira para o empreendimento “estudos técnico, econômico e 

de Impacto Ambiental para a melhoria do transporte de carga e passageiros, no corredor Rio 

de Janeiro/São Paulo/Campinas, inclusive seus acessos aos Portos da Região”13; e, em 1996, 

foi assinado Memorando de Entendimento para o setor de transporte, com o objetivo de 

cooperação especial em questões que envolviam: (i) impactos sobre o meio ambiente; (ii) 

planejamento; (iii) telemática e tecnologia de tráfego; (iv) segurança de tráfego; (v) 

administração e operação de portos marítimos; (vi) privatização de infraestrutura de 

transporte; e (vii) interfaces entre sistemas de transportes, inclusive sistemas urbanos.14

Um novo ABCT foi promulgado em 1998, com o objetivo de firmar colaboração para 

o desenvolvimento econômico e social de seus respectivos povos.

  

15 Apontamos, ainda, a 

existência de um Memorando de Entendimentos entre os Governos dos dois países sobre 

cooperação econômica, sobretudo nos domínios da infraestrutura e da segurança, com vistas à 

Copa do Mundo Brasil, em 2014, e aos XXXI Jogos Olímpicos e XV Jogos Paraolímpicos no 

Rio de Janeiro em 2016.16

Por fim, circulou, no último ano, notícias

  
17

                                                           
12 Os acordos do GEIPOT citados nesse trabalho podem ser encontrados na página referência que se segue. 
Disponível em: 

 que deram conta da intenção da estatal 

VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. em constituir parceria com a estatal 

alemã, Deutsche Bahn – DB, para fins de estabelecimento do novo modelo institucional a ser 

adotado no mercado ferroviário brasileiro. De acordo com nota disponível no sítio da Revista 

http://www.geipot.gov.br/LegislacaodeTransportes/Coletanea/assunto10.htm Acesso em: 
10.10.2013 
13 Por esse acordo, o Instituto Alemão de Crédito para Reconstrução (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ofereceria 
recursos na forma de contribuição financeira ao governo brasileiro, para que pudessem ser realizados os estudos 
objeto do acordo. Esses estudos ficariam a cargo de uma empresa alemã de consultoria e planejamento de 
sistemas de transporte, a ser selecionada pelo Instituto de Crédito, que seria contratada pelo GEIPOT. 
14 Esse Memorando foi publicado no D.O.U. em 25.09.1996 
15 De acordo com o texto do Decreto n 2.579/1998, poderão derivar desse acordo técnico, ajustes para que o 
Governo da República Federal da Alemanha, por exemplo, apoie instituições de caráter público e privado de 
desenvolvimento, de pesquisa e formação de outras instituições na República Federativa do Brasil. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2579.htm Acesso em: 09.10.2013. 
16 Nesse documento, assinado em Berlim no ano de 2009, as partes reforçaram o ambiente cooperativo e 
esclareceram que, apesar de não se tratar de documento juridicamente vinculante, expressa os firmes propósitos 
de uma estreita cooperação bilateral entre as partes. Disponível em: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-
internacionais/bilaterais/2009/memorando-de-entendimento-entre-o-governo-da-republica-federativa-da-
alemanha-sobre-cooperacao-economica-sobretudo-nos-dominios-da-infraestrutura-e-da-seguranca-com-vistas-a-
copa-do-mundo-brasil-em-2014-e-aos-xxxi-jogos-olimpicos-e-xv-jogos-paraolimpicos-no-rio-de-janeiro-em-
2016/ Acesso em: 10.10.2013 
17 Ver Anexo 2.  

http://www.geipot.gov.br/LegislacaodeTransportes/Coletanea/assunto10.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2579.htm�
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/memorando-de-entendimento-entre-o-governo-da-republica-federativa-da-alemanha-sobre-cooperacao-economica-sobretudo-nos-dominios-da-infraestrutura-e-da-seguranca-com-vistas-a-copa-do-mundo-brasil-em-2014-e-aos-xxxi-jogos-olimpicos-e-xv-jogos-paraolimpicos-no-rio-de-janeiro-em-2016/�
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/memorando-de-entendimento-entre-o-governo-da-republica-federativa-da-alemanha-sobre-cooperacao-economica-sobretudo-nos-dominios-da-infraestrutura-e-da-seguranca-com-vistas-a-copa-do-mundo-brasil-em-2014-e-aos-xxxi-jogos-olimpicos-e-xv-jogos-paraolimpicos-no-rio-de-janeiro-em-2016/�
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/memorando-de-entendimento-entre-o-governo-da-republica-federativa-da-alemanha-sobre-cooperacao-economica-sobretudo-nos-dominios-da-infraestrutura-e-da-seguranca-com-vistas-a-copa-do-mundo-brasil-em-2014-e-aos-xxxi-jogos-olimpicos-e-xv-jogos-paraolimpicos-no-rio-de-janeiro-em-2016/�
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/memorando-de-entendimento-entre-o-governo-da-republica-federativa-da-alemanha-sobre-cooperacao-economica-sobretudo-nos-dominios-da-infraestrutura-e-da-seguranca-com-vistas-a-copa-do-mundo-brasil-em-2014-e-aos-xxxi-jogos-olimpicos-e-xv-jogos-paraolimpicos-no-rio-de-janeiro-em-2016/�
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/memorando-de-entendimento-entre-o-governo-da-republica-federativa-da-alemanha-sobre-cooperacao-economica-sobretudo-nos-dominios-da-infraestrutura-e-da-seguranca-com-vistas-a-copa-do-mundo-brasil-em-2014-e-aos-xxxi-jogos-olimpicos-e-xv-jogos-paraolimpicos-no-rio-de-janeiro-em-2016/�
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Ferroviária, o diretor-presidente da VALEC à época, José Eduardo Saboia Castello Branco18, 

justificou a escolha da estatal alemã da seguinte forma: “Por conta do dinamismo alemão, 

queremos trazer a Deutsche Bahn para nos apoiar em todos esses processos estruturais, de 

diretoria e de operações”.19

 

  

O objetivo do trabalho 

 

Apresentados os motivos de escolha do modelo alemão, ressalta-se que o objetivo 

dessa pesquisa é tentar identificar, através do exemplo estrangeiro e da doutrina, quais 

características seriam desejadas e possíveis de serem implementadas no modelo institucional 

brasileiro para as novas concessões ferroviárias nacionais, previstas no PIL. Esta análise tem o 

intuito de verificar os possíveis modelos que podem garantir parâmetros satisfatórios de 

concorrência intramodal e, por conseguinte, atingir o interesse manifestado pelo Governo 

Federal quando do lançamento do plano de investimentos, qual seja, de incentivar a ampliação 

do uso desse modal na cadeia logística brasileira. 

Discorreremos, para tanto, sobre os modelos do tráfego mútuo, direito de passagem e 

desintegralização vertical com o desígnio de defender a possibilidade de concorrência 

intramodal no monopólio natural em questão, buscando entender a diferença entre cada um 

desses modelos, adotando uma postura crítica quanto ao modelo atual e em vias de 

implementação.   

É importante ressaltar que o foco do presente trabalho é o direito brasileiro e não o 

direito estrangeiro; buscamos criticar e sugerir alternativas ao modelo nacional. A 

comparação com o modelo alemão é tão somente para fins exemplificativos. Não se pretende 

fazer uma análise exaustiva daquele ordenamento jurídico, de modo que nos restringiremos à 

análise histórica e normativa apenas em relação ao setor ferroviário de cargas. Conceitos 

outros que venham a ser tratados no presente trabalho terão como parâmetro o entendimento 

brasileiro. Qualquer recorrência, neste trabalho, ao direito externo, que extrapole os limites do 

Capítulo 2, onde trataremos exclusivamente do direito alemão, servirá unicamente para 

agregar conteúdo e exemplificar, sem qualquer compromisso com a realização de uma análise 

comparativa.   
                                                           
18 Atualmente Castello Branco não é mais o diretor-presidente da empresa. Ele pediu exoneração ainda em 2012.  
19 Disponível em: http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=1&InCdMateria=16032 Acesso 
em: 09.10.2013 Inteiro teor também disponível no Anexo 2.  

http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=1&InCdMateria=16032�
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Nossa hipótese de investigação consiste em que as mudanças na regulação setorial que 

estão sendo consideradas pelo governo brasileiro se distanciam tanto do modelo que foi 

utilizado para a desestatização do setor, nos anos 90, quanto da experiência alemã, que é 

utilizada neste trabalho como paradigma de um projeto bem sucedido de expansão do modal. 

Expostas essas considerações iniciais, o trabalho tomará a seguinte forma: 

primeiramente apresentaremos os aspectos regulatórios e concorrenciais no setor ferroviário, 

exibindo elementos jurídicos e econômicos relevantes nesse sentido, e discutindo o direito de 

acesso à infraestrutura a partir de três possíveis modelos: o tráfego mútuo, o direito de 

passagem e a desverticalização da atividade. Em seguida analisaremos o modelo regulatório 

utilizado pela Alemanha em relação à concorrência intramodal no transporte ferroviário de 

carga. Nosso terceiro capítulo envolverá o modelo institucional atualmente utilizado no 

Brasil. Discorreremos sobre as mudanças que estão em vias de implementação e, então, 

apontaremos aquilo que pensamos ser lições relevantes extraídas da experiência alemã.  

Por fim, apresentaremos nossas conclusões.  
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1. REGULAÇÃO E CONCORRÊNCIA NO SETOR FERROVIÁRIO 

 

Ao discorrer sobre ferrovias, é necessário abordar quatro temas preliminares, quais 

sejam: os monopólios naturais, as estruturas de rede, os serviços públicos e, por fim, a 

regulação setorial. Porque além de se tratar de um serviço público, esse sistema é uma 

estrutura de mercado20

 

 na forma de monopólio natural organizado em rede. Então, para fins 

didáticos, vamos apresentar separadamente as questões jurídicas e econômicas acerca das 

características do setor ferroviário, para compreender os fatores que são determinantes na 

escolha de um modelo institucional.   

1.1. Aspectos econômicos: o monopólio natural e a infraestrutura de rede 

 

Para a economia, o transporte ferroviário se enquadra na categoria dos monopólios 

naturais porque, os custos de investimentos iniciais e a fundo perdido, assim como em ativos 

específicos acabam por cominar em instransponíveis barreiras à entrada, fazendo com que o 

mercado funcione de forma mais eficiente com apenas um agente.21 Ou seja, haverá um 

monopólio natural quando for menos custoso atender às demandas do mercado por meio de 

um único agente econômico, do que por meio de vários.22 23

                                                           
20 “As estruturas de mercado consistem em modelos idealizados com o fim de possibilitar uma apreensão teórica 
do modo como um determinado mercado é organizado – ou ainda: modelos utilizados como meio de averiguação 
de concorrência em mercados reais. Cada estrutura capta alguns aspectos essenciais da relação existente entre 
oferta e procura em um determinado mercado.” NESTER, Alexandre Wagner. Regulação e Concorrência: 
compartilhamento de infra-estruturas e redes. São Paulo: Dialética, 2006. p. 30 

 

21 “A primeira e mais clara situação de impropriedade concorrencial é a dos mercados em que se verificam 
economias de escala, escopo, ou monopólios naturais. Estas circunstâncias apontam para a maior eficiência 
econômica de um mercado com apenas um ou com poucos agentes. Nestes casos, é inapropriado tentar promover 
nível de competição que destruiria a eficiência que a concentração promove. O exemplo clássico é o setor 
ferroviário (monopólio natural). A eventual duplicação do setor ferroviário importaria custos exorbitantes, que 
impediriam que o novo agente cobrasse preços competitivos.” JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições 
regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 29-30 
22 “O conceito de monopólio natural relaciona-se com a existência de uma atividade econômica cujo 
desenvolvimento eficiente somente é possível se realizado por um único agente, através da utilização de uma 
infraestrutura de grandes dimensões, cuja duplicação afigura-se economicamente e tecnicamente inviável 
para os concorrentes. (...) Ou seja, a situação de monopólio natural pode decorrer ou das características 
econômicas ou das características técnicas da atividade. A primeira hipótese ocorre quando os custos 
despendidos para o desenvolvimento dessa atividade são menores se uma só empresa a estiver exercendo. Essa 
situação coincide com as chamadas economias de escala, nas quais o custo unitário médio de produção diminui 
conforme a produção aumenta. Já o impeditivo técnico coincide com os casos em que a infraestrutura necessária 
para o desenvolvimento da atividade não pode ser operada por mais um agente, em razão das suas próprias 
características.” (grifamos) NESTER, op., cit., p. 38 
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Esse fato econômico atrelado à relevância do transporte ferroviário para a sociedade 

justifica a opção constitucional em atribuir a titularidade desse serviço ao Estado, que poderá 

prestá-lo diretamente ou delegá-lo, esse último caso implicando controle através de regulação. 

No direito brasileiro, conforme será abordado em tópico subsequente, não importa o modelo 

escolhido para prestação do serviço – se diretamente ou por meio de concessão –, a 

titularidade será sempre estatal.  

Em que pese sua eficiência24 produtiva, o monopólio natural pode apresentar 

resultados distributivos indesejados25, caso não seja regulado. É preciso estabelecer regras 

para fins de governo dessas situações nomeadas falhas de mercado.26

                                                                                                                                                                                     
23 “Competição perfeita tem alguns requisitos: a) existência de completa ‘racionalidade’. Para isso assumem-se 
características ordinárias dos indivíduos, ou seja: (i) ‘saber o que se quer, e procurar alcançar seus desejos de 
forma inteligente”, (ii) saber de forma absoluta a consequência de seus atos quando forem realizados, (iii) 
realizar esses atos à luz dessas consequências; b) assume-se ausência de obstáculos físicos para fazer, executar e 
mudar os planos segundo a vontade dos agentes econômicos: (i) isto pressupõe perfeita mobilidade em todos os 
ajustamentos, sem custos para os movimentos e trocas, (ii) todos os elementos dos cálculos devem ser 
continuamente variáveis, divisíveis sem limite e a negociação das mercadorias instantânea e sem custos; c) deve 
haver como corolário do item anterior, perfeita, contínua, e sem custo, intercomunicação entre todos os membros 
individuais da sociedade. Todo comprador potencial conhece todo vendedor potencial e vice-versa. Toda 
mercadoria é divisível em um número indefinido de unidades que devem ser separadamente usufruídas e de 
propriedade de um dono; d) cada membro da sociedade age como indivíduo e é inteiramente independente de 
todas as outras pessoas. E nas relações mercantis entre os indivíduos nenhuma consideração a não ser o interesse 
individual prevalecerá. Essa independência individual exclui colusão, graus de monopólio ou tendência ao 
monopólio.” PRADO, Luiz Carlos Delorme. Política de concorrência e desenvolvimento: reflexões sobre a 
defesa da concorrência em uma política de desenvolvimento. Cadernos do desenvolvimento, v. 6, n. 9, jul./dez. 
2011. pp. 321-342 p. 326 

  

24 Eficiência é uma medida de bem-estar que pode ser definida através de uma análise estática ou dinâmica, e as 
variáveis que comporta cada modelo. Explicaremos, por ora, de modo raso e geral, as duas possíveis formas de 
análise do fator eficiência. No modelo estático, se constrói uma utilidade para cada polo de uma relação de 
consumo, calculando o excedente que representa a quantidade de bem-estar auferida por cada um. Por um lado, o 
excedente do consumidor é a soma do diferencial entre o preço e valor auferido pelo bem. Por outro, o excedente 
do produtor é a soma do diferencial entre o preço do bem vendido e os custos incorridos em sua produção. A 
partir dos resultados de bem-estar social gerados para cada uma das partes dessa relação econômica é possível a 
avaliação da situação em sua integralidade, verificando o excedente total, que é o resultado da soma desses dois 
excedentes. Dessa forma, segundo uma análise estática, se a alocação de recursos em um mercado maximiza o 
excedente total, então, temos uma situação de eficiência. Se, pelo contrário, há perdas em relação ao excedente 
total (se os ganhos de uma relação contratual, por exemplo, não estão sendo obtidos), então temos uma situação 
de ineficiência. MANKIW, Gregory N. Introdução à Economia. 3ª ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007. p. 
147-148. A avaliação dinâmica de eficiência, por outro lado, pode ser entendida através da incorporação da 
variável tempo ao modelo estático. Nesse sentido, ao se pensar na geração de bem-estar de forma dinâmica, i.e., 
considerando o fluxo temporal, percebe-se que seria possível (e desejável) abrir mão da geração atual de bem-
estar para a obtenção de maior eficiência no decorrer do tempo. CATERMOL, Fabrício. Inovações e 
contestabilidade: algumas considerações sobre eficiência econômica. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 11, 
n. 22, dez./2004. pp. 123-149 Disponível em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev
2206.pdf Acesso em: 10.10.2013 
25 “(...) como as empresas monopolistas não estão sujeitas ao freio da competição, o resultado em um mercado 
em que haja monopólio nem sempre atende os melhores interesses da sociedade.” MANKIW, op., cit., p. 314 É 
por isso que em um monopólio natural verifica-se ineficiências distributivas como, por exemplo, uma baixa taxa 
de investimento em infraestrutura e expansão dos serviços prestados. 
26 “Os economistas usam a expressão falha de mercado para se referir a uma situação em que o mercado, por si 
só, não consegue produzir uma alocação eficiente de recursos. Uma possível causa de falha de mercado é a 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev2206.pdf�
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev2206.pdf�
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O custo social de um monopólio natural pode ser altos preços e reduzida oferta do 

serviço, resultando em perdas para a sociedade. Essas perdas são referidas na literatura 

econômica como peso morto.27 Especificamente em relação ao monopólio de infraestrutura, 

que é o caso do setor ferroviário28, explicitaremos dois conceitos econômicos relevantes para 

o entendimento da dinâmica desse mercado. São conceitos externos ao modelo básico de 

concorrência perfeita nos mercados29

Caso não haja regulação da prestação desses serviços, a concorrência nesse setor fica 

cerceada pelo elevado grau de barreiras à entrada. A tarefa do Estado é, então, a de tentar 

buscar um modelo institucional que mimetize um ambiente concorrencial compatível com 

esse mercado, de forma a promover as eficiências produtivas do monopólio natural e mitigar 

as ineficiências distributivas.  

: o comportamento oportunista e os ativos específicos, e 

as externalidades de rede.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
externalidade, que é impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar dos que estão próximos. Um exemplo 
clássico de custo externo é a poluição. Outra causa possível de uma falha de mercado é o poder der mercado, que 
se refere à capacidade de uma pessoa (ou pequeno grupo de pessoas) influenciar indevidamente os preços de 
mercado”. MANKIW, op., cit., p. 11  
27 “(...) a quantidade socialmente eficiente se encontra no ponto em que a curva de demanda e a curva de custo 
marginal se cruzam. (...) Se o planejador social estivesse administrando o monopólio, a empresa poderia atingir 
esse resultado eficiente cobrando o preço encontrado na intersecção das curvas de demanda e de custo marginal. 
Assim, tal como uma empresa competitiva e não como uma empresa monopolista maximizadora de lucro, o 
planejador social cobraria um preço igual ao custo marginal. Como esse espaço daria aos consumidores um sinal 
correto sobre o custo da produção do bem, os consumidores comprariam a quantidade eficiente. Podemos avaliar 
os efeitos de bem-estar do monopólio comparando o nível de produção que um planejador social escolheria. (...) 
o monopolista decide produzir e vender a quantidade em que as curvas de receita marginal e custo marginal se 
cruzam; o planejador social escolheria a quantidade em que as curvas de demanda e de custo marginal se 
cruzam. (...) O monopolista produz menos do que a quantidade de produto socialmente eficiente.” MANKIW, 
op., cit., p. 326 
28 No decorrer desse trabalho serão apresentados diversos elementos que permitirão a conclusão de que, em se 
tratando de sistema de transporte ferroviário, o verdadeiro monopólio natural é aquele referente à infraestrutura 
imóvel (ou seja, a rede propriamente dita) necessária para a execução da atividade, e não o exercício da atividade 
si. Por isso é possível segmentar o mercado ferroviário em três atividades: (i) manutenção da infraestrutura rede, 
(ii) gerenciamento da capacidade; e (iii) prestação do serviço.  
29 “As suposições essenciais do modelo básico de concorrência perfeita incluem o seguinte: 1. Firmas e pessoas 
são tomadores de preço – cada uma delas é tão pequena em relação ao mercado que suas decisões não afetam o 
preço de mercado. 2. Indivíduos e firmas têm informação perfeita sobre a qualidade e disponibilidade dos bens, e 
sobre os preços de todos os bens. 3. As ações de um indivíduo ou firma  não afetam outros indivíduos ou firmas 
diretamente, mas apenas através de preços. 4. Os bens podem ser desfrutados exclusivamente pelo comprador – 
se eu comprar e comer uma pizza, ela já não estará disponível para você; se você compra uma bicicleta, nós dois 
não podemos usá-la ao mesmo tempo.” STIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. Introdução à microeconomia. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. p. 188 



20 
 

 

1.1.1. O comportamento oportunista e os ativos específicos 

 

O comportamento oportunista, também discorrido no seio da teoria dos custos de 

transação, pode ser definido como a tendência de um agente econômico de querer tomar 

vantagem das circunstâncias que não foram previstas. É o tipo de comportamento esperado 

diante da racionalidade limitada dos atores envolvidos em uma determinada operação 

econômica.   

Visto que não existe previsibilidade perfeita do futuro – seja nos contratos, seja, em 

geral, nas trocas de mercado – vê-se possibilitada a ação oportunista de agentes que visam 

descumprir contratos ou realizar negócios que iludam a parte contrária, seja pela 

desinformação, seja pela incapacidade de julgamento. É que, por atuarem em um ambiente 

complexo e incerto, muitas das vezes há a impossibilidade de se preverem todas as situações 

futuras decorrentes de uma transação30, de modo que não há como estabelecer previamente 

todas as medidas corretivas. O comportamento oportunista é decorrente direto da 

racionalidade limitada e a necessidade de envidar esforços na tentativa de mitiga-lo “constitui 

basicamente o fato gerador dos custos de transação”31

O ativo específico, por sua vez, é um bem que tem apenas uma funcionalidade, não 

podendo ser reaproveitado. O investimento em ativos específicos acarretam custos perdidos 

(sunk costs). Uma vez criado um ativo especializado qualquer – no caso em comento esse 

ativo compreende tanto a infraestrutura física, a malha ferroviária, quanto o material 

circulante, as locomotivas, os vagões, etc. –, ele não consegue ser reaproveitado em caso de 

insucesso da atividade para a qual são destinados. De acordo com a teoria dos custos de 

transação, a existência de ativos específicos justificaria, em muitos casos, a verticalização de 

atividades.

.    

32

                                                           
30 No caso do transporte ferroviário de carga, essa transação seria entre o monopolista – detentor da 
infraestrutura e, de acordo com o modelo brasileiro atual, também operador da rede – e aquele que quer realizar 
o transporte, seja através do tráfego mútuo ou pelo exercício do direito de passagem. Ou, entre os gestores e 
operadores e a agência reguladora. 

 Explica-se: a coordenação produtiva de forma integrada e hierarquizada, que se 

31 POSSAS, M., FAGUNDES, J. e PONDÉ, J. Política Antitruste: Um Enfoque Schumpeteriano. Estudos 
Econômicos da Construção. n. 1, 1996, p. 5 
32 “A existência de ativo específico cria uma quase-renda, definida pela diferença entre o valor gerado na 
atividade específica e o seu melhor uso alternativo. E é justamente a divisão da quase-renda entre os agentes que 
compõe uma relação contratual um dos pivôs centrais das disputas nas negociações. Isso porque é impossível ex 
ante especificar claramente nos contratos a divisão do excedente, já que não se pode prever todas as 
contingências pós-contratuais. Klein et al. (1978) e Williamson (1996) argumentam que o comportamento 
oportunista é particularmente favorecido nas situações em que há grande quantidade de excedente a ser 
dividido ex post. Daí deriva a importância da definição da alocação do poder ou controle dos direitos residuais de 
propriedade ex post. O poder ou controle dos direitos residuais de propriedade refere-se à posição de cada das 
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justifica pela eficiência decorrente da redução dos custos de transação, será tanto mais 

necessária, quanto maior for a presença de ativos específicos, racionalidade limitada e, em 

decorrência, o risco de comportamento oportunista.   

Se estivermos diante de um mercado onde a integração vertical não é desejável ou 

possível, verificar-se-á, então, a existência de alguns contratos disciplinando a relação entre o 

detentor do ativo e aqueles que o utilizam. É exatamente nessa relação, seja ela contratual ou 

‘regulatória’, que poderá ser apontada a existência do oportunismo33 e, portanto, apropriação 

da quase renda. Estamos falando de uma relação naturalmente incompleta e que, 

normalmente, caracteriza-se pelo trato sucessivo – por isso, há a necessidade de arbitrar 

alguns parâmetros e estabelecer um marco regulatório.34

No caso do setor ferroviário, essa realidade faz com que, no desenho de marcos 

regulatórios, deva-se analisar a oportunidade ou não de se verticalizar a operação da 

infraestrutura férrea com a prestação do serviço de transporte de cargas. 

  

 

1.1.2. As externalidades de redes 

 

As externalidades são consequências sofridas por um agente que não contribuiu para a 

ocorrência do evento que o beneficia ou prejudica. Podem ser de duas ordens, positivas ou 

negativas; enquanto que as positivas agregam bem-estar, as negativas operam do sentido 

contrário, diminuindo-o. Visto que as externalidades não são suportadas por aquele que lhes 

originou, coloca-se um problema de modulação de seus efeitos. Não há um incentivo privado 

para que o gerador dessas externalidades busque maximizar aquelas que são positivas ou 

minimizar as negativas.   

                                                                                                                                                                                     
partes, caso a outra não cumpra o contrato, já que há a possibilidade de comportamentos oportunistas. (...) a 
dificuldade de se determinar a alocação dos direitos residuais de propriedade ou a forte possibilidade de hold 
up leva à integração vertical.” SAES, Maria Sylvia Macchione. A distribuição de quase-renda e a estratégia de 
diferenciação no café. Revista de Administração Contemporânea, vol. 11, n. 2, abr./jun. 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-65552007000200009&script=sci_arttext Acesso em: 10.10.2013 
33 “(...) as possibilidades de surgimento de conflitos no âmbito das relações contratuais são magnificadas pela 
potencial emergência de condutas oportunistas, caracterizadas como ações que, através de uma manipulação ou 
ocultamento de intenções e/ou informações, buscam auferir lucros que alterem a configuração inicial do 
contrato.” POSSAS; FAGUNDES; PONDÉ, op., cit., p. 5 
34 BOUF, Dominique; LÉVÊQUE, Julien. Yardstick competition for transport infrastructure services. In: ECMT. 
Transport Services: The Limits of (De)Regulation, Round Table 129. Paris: ECMT, 2006. pp. 63-108. (OECD 
Publications) Disponível em: http://hal.inria.fr/docs/00/09/26/71/PDF/ECMT_bouf_leveque.pdf p. 3 Acesso em: 
08.10.2013 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-65552007000200009&script=sci_arttext�
http://hal.inria.fr/docs/00/09/26/71/PDF/ECMT_bouf_leveque.pdf�
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São situações sociais em que os mercados não são eficientes no sentido de Pareto35, ou 

seja, não é possível a um individuo melhorar seu bem-estar econômico sem implicar em 

diminuição do bem-estar alheio. Na presença de externalidades, os mercados autorregulados, 

i.e. livremente competitivos, não atingem uma alocação de bem-estar ótima, e, portanto, 

carecem de regulação para a distribuição de eficiências. A intervenção é uma forma de reduzir 

ou anular essas falhas (que podem ser transitórias ou permanentes)36

As respostas às externalidades podem ser tanto privadas quanto por meio de políticas 

públicas. A solução privada é aquela abordada pelo teorema de Coase.

, buscando maximizar o 

nível de bem-estar social.  

37 Entretanto, essas 

nem sempre funcionam, em virtude da existência de custos de transação e externalidades. 

Quando se verifica a incapacidade de uma solução privada, há então, a necessidade de 

imposição de uma solução de cunho público38. “O governo pode solucionar uma 

externalidade tornando obrigatórios ou proibidos determinados tipos de comportamentos”39

Além de constituir um monopólio natural e gerar externalidades (positivas e 

negativas), o sistema de transporte ferroviário gera economias e externalidades específicas em 

virtude de sua organização em rede.

.  

40

                                                           
35 “A literatura econômica neoclássica já conseguiu demonstrar adequadamente que quando ocorre concorrência 
perfeita em um mercado perfeito, alcançam-se as condições de eficiência associadas ao conceito de Ótimo de 
Pareto, ou seja, eficiência alocativa, eficiência produtiva e eficiência distributiva. Nesta situação, há um ótimo 
social relativo a uma dada distribuição de recursos (ou renda) entre diferentes indivíduos quando os recursos 
disponíveis para cada agente econômico estiver de tal forma distribuído entre os diversos bens, que sua 
satisfação total não possa ser aumentada por qualquer transferência de recursos para uma combinação distinta na 
distribuição desses bens.” PRADO, op., cit., p. 326 

 A infraestrutura em rede é formada por instalações que 

se ramificam e se conectam, no território de execução da atividade – no caso das ferrovias, 

36 STIGLITZ e WALSH citam as seguintes falhas de mercado: (i) competição imperfeita; (ii) informação 
imperfeita; (iii) externalidades positivas e negativas; (iv) bens públicos; (v) mercados incompletos; e (vi) custos 
de transação. STIGLITZ, WALSH, op., cit..  
37 “(...) o teorema de Coase diz que os agentes econômicos privados podem solucionar o problema das 
externalidades entre si. Qualquer que seja a distribuição inicial dos direitos, as partes interessadas sempre podem 
chegar a um acordo no qual todos fiquem numa situação melhor e o resultado seja eficiente” MANKIW, op., cit., 
p. 211 
38 Os regulamentos, que visam neutralizar as externalidades negativas geradas por uma falha de mercado podem 
assumir roupagens diversificadas, a tributação é uma modalidade, assim como a imposição de padrões técnicos e 
a normatividade de condutas.  
39 MANKIW, op., cit., p. 212 
40 “Uma rede de infraestrutura pode ser contínua, descontínua ou intercambiável (respectivamente: uma estação 
ferroviária, ligada às demais pelas linhas férreas; um aeroporto, ligado aos demais aeroportos pelas vias aéreas; 
redes de transporte intermodais, que combinam ferrovias com portos, rodovias, etc.). E pode, ainda, ser física ou 
virtual, conforme esteja ou não baseada em meios físicos de conexão entre os vários pontos que a compõem 
(respectivamente: rede de distribuição de energia elétrica e rede de telefonia celular).” NESTER, op., cit., p. 181 
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normalmente esse território coincide com o território nacional. Falamos de estrutura unitária 

e, normalmente, entrelaçada.  

Ademais, em setores organizados em rede, o volume de consumo agrega valor. “A 

principal razão para a existência de externalidades de rede é a complementariedade existente 

entre os componentes dessa rede.”41 Por isso, as atividades assim organizadas tendem a 

compor setores com forte integralização vertical ou, até monopólios42 ou oligopólios43

Dado que os componentes de uma rede são interconexos e interdependentes, uma das 

características desse mercado é o crescente retorno auferido pelo consumo em escala: “na 

existência de efeitos de rede, se mais produtos foram vendidos, a disposição em pagar pela 

última unidade desse produto é maior.”

.  

44

A existência de externalidades desta ordem faz com que a alocação de recursos seja 

subótima, i.e., a concorrência nos mercados organizados em rede é ineficiente. Dessa forma, a 

intervenção possibilita a alocação de bem-estar mais eficiente do que aquela que seria 

determinada pelo mercado. Isto ocorre porque o grau de eficiência vislumbrado com a 

expansão da rede já existente é maior do que aquele que se verificaria em um cenário de 

perfeita competição.

 Por isso, a lógica empregada nesses mercados é a 

do acúmulo de ‘bens de rede’.  O aumento da demanda por esses bens e, consequentemente o 

aumento desta rede, pode determinar, também, o aumento da demanda de produtos 

complementares (ou acessórios). Nesse cenário, o mercado de ‘bens complementares’ se 

comportará da mesma forma que o mercado de ‘bens de rede’: conferindo maior valor à 

última unidade disponível.  

45

                                                           
41 ECONOMIDES, Nicholas. Antitrust issues in network industries. mai., 2008. p.5 Disponível em: 

   

http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Antitrust_in_Network_Industries.pdf Acesso em: 12.10.2013 
42 “Uma empresa é um monopólio se é a única vendedora de seu produto e se seu produto não tem substitutos 
próximos. A causa fundamental dos monopólios está nas barreiras à entrada: um monopólio se mantém como 
único vendedor de seu mercado porque as outras empresas não podem entrar no mercado e competir com ela. As 
barreiras à entrada, por sua vez, têm três origens principais: (i) um recurso-chave é exclusivo de uma única 
empresa; (ii) o governo concede a uma única empresa o direito exclusivo de produzir um determinado bem ou 
serviço; e (iii) os custos de produção tornam um único produtos mais eficiente do que um grande número de 
produtores.” [Esse último caso refere-se aos monopólios naturais, conforme anteriormente visto.] MANKIW, 
op., cit., p. 314 
43 “Em essência, um Mercado oligopolista é aquele em que há poucos vendedores. Como resultado, os atos de 
qualquer vendedor do mercado podem ter grande impacto sobre os lucros de todos os outros. Ou seja, as 
empresas oligopolistas são interdependentes de uma forma que as empresas competitivas não são.” MANKIW, 
op., cit., p. 346 
44 ECONOMIDES, op., cit., p.5  
45 “Assim, a introdução de concorrência perfeita providenciará uma rede menor que aquela socialmente 
desejável, e, por custos marginais relativamente elevados, não aumentará a quantidade de bens ofertados, 
enquanto seria socialmente ótimo fazê-lo.” (tradução livre) Id., p.10.  

http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Antitrust_in_Network_Industries.pdf�
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Nas indústrias de rede, mesmo se inexistentes barreiras à entrada não será verificado 

um ambiente de competição perfeita porque a entrada de novos competidores não tem a 

capacidade de alterar a estrutura do mercado. Por conseguinte, nesses mercados o monopólio 

pode maximizar os ganhos sociais. Isto ocorre porque, quando fortemente presentes essas 

externalidades, o compartilhamento e padronização da estrutura criam benefícios para aquela 

fatia de mercado como um todo, conferindo excedentes tanto aos produtores quanto aos 

consumidores.46

Normalmente o que se observa nesse sistema, então, não é a competição no mercado, 

mas sim a competição pelo mercado. É quase o mesmo que dizer que: aquele que chegar 

primeiro e chegar melhor, i.e., conseguir manter-se em primeiro, levará os louros.  

  

Outro efeito decorrente da organização em rede são os chamados gargalos, ou 

bottlenecks, que são constatados quando uma parte da rede é controlada exclusivamente por 

um agente econômico, sem que haja um substituto. Nessa situação, para utilização da rede é 

necessário o requerimento pelos outros agentes econômicos. Tal cenário está, ademais, 

intimamente conectado com o conceito das essential facilities, que será abordado à frente.   

Um exemplo típico de gargalo no setor ferroviário pode ser visualizado na figura 

abaixo.  

 

Figura 1: Situação de gargalo no sistema ferroviário47

 

  

 

Numa situação de gargalo, o transporte entre o ponto de origem e um ponto 

intermediário pode ser realizado por apenas uma rota, sem alterativas; na figura essa situação 

                                                           
46 ECONOMIDES, Id., p.13-14 
47 ASSOCIATION OF AMERICAN RAILROADS. “Bottleneck” policy: don´t fix what isn´t broken. abr., 2013. 
Disponível em: https://www.aar.org/keyissues/Documents/Background-Papers/Bottleneck-Policy.pdf Acesso 
em: 12.10.2013 
 

https://www.aar.org/keyissues/Documents/Background-Papers/Bottleneck-Policy.pdf�
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está representada na intersecção entre os pontos A e B. Entre o ponto intermediário e o ponto 

final, entretanto, há duas rotas possíveis, uma original, que é continuidade do gargalo, e outra 

alternativa. O transporte entre os pontos B e D, portanto, não corresponde a uma situação de 

gargalo, visto a existência de alternativa.  

Ainda que improvável a não ocorrência de gargalos em uma infraestrutura de rede, 

essa é uma situação que pode ser mitigada através da maior integração da estrutura. No caso 

brasileiro, um exemplo muito citado de dificuldade nesse quesito consiste na pouca 

uniformidade das bitolas instaladas nas ferrovias nacionais.48

 

  

1.2. O conceito jurídico de serviços públicos 

 

Do ponto de vista jurídico, o tema da regulação de ferrovia passa pelo reconhecimento 

dessa atividade como serviço público. 

O conceito jurídico de serviço público pode sofrer algumas alterações de acordo com 

aquele que o define. MARIA SYLVIA DI PIETRO dá conta de que os serviços públicos 

podem ser definidos sob um sentido amplo e sob um sentido restrito.49

                                                           
48 “Parte dos gargalos identificados na atual malha brasileira é reflexo do processo histórico de construção das 
ferrovias no Brasil. Como exemplo, tem-se a não uniformidade de bitolas, que dificulta a integração do sistema. 
É interessante observar que essa heterogeneidade tem impactos econômicos relevantes, no que se refere à 
operação do modal. A variedade de bitolas nas ferrovias nacionais impôs um adicional de custo para o sistema, 
pois dificulta a conexão entre as malhas e gera custos de transbordo e maior tempo na movimentação. Esses 
fatores inibem os ganhos com economias de escala do transporte ferroviário e reduzem os efeitos multiplicadores 
da provisão de infraestrutura férrea, como o desenvolvimento de regiões e atividades econômicas de escala do 
transporte ferroviário e reduzem os efeitos multiplicadores da provisão de infraestrutura férrea, como o 
desenvolvimento de regiões e atividades econômicas impactadas pelo transporte. Assim, é fundamental garantir 
a integração do sistema que viabilizará uma maior utilização do modal.” Há, ainda, a questão relaciona às 
invasões das faixas de domínio das ferrovias, obrigando-as a diminuírem a velocidade quando passam nessas 
áreas invadidas.” Pesquisa da CNT Ferrovias de 2011 apontou a existência de mais de 355 invasões de faixas de 
domínio que forçam a diminuição da velocidade das composições de 40 km/h para 5 km/h. essa redução de 
velocidade restringe a eficiência do transporte ferroviário, eleva os custos operacionais do modal e o torna menos 
eficaz.” CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Transporte e economia: o sistema ferroviário 
brasileiro. Brasília, 2013. p. 41 Disponível em: 

 A própria autora, 

entretanto, entende que serviço público é “(...) toda atividade material que a lei atribui ao 

Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 

http://www.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Transporte_e_economia_-
_o_sistema_ferroviario_brasileiro_.pdf Acesso em: 12.10.2013 
49 Para uma definição em sentido amplo ver HELLY LOPES MEIRELLES e, para uma definição restrita ver 
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO.   

http://www.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Transporte_e_economia_-_o_sistema_ferroviario_brasileiro_.pdf�
http://www.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Transporte_e_economia_-_o_sistema_ferroviario_brasileiro_.pdf�
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satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente 

de direito público.”50

Esses são serviços que visam atender a um interesse público, por isso, constituem um 

dos objetivos do Estado e se materializam mediante a elaboração de política pública. Ainda 

que possível a delegação a agentes privados, não resta descaracterizado o atributo de serviço 

público; tampouco é excluída a titularidade do Estado.

 Neste trabalho adotaremos essa definição.  

51

A Constituição de 1988 trouxe como regra para o setor econômico o regime básico de 

livre iniciativa e concorrência, previsto na letra do art. 170.

  

52 Entretanto, em relação aos 

serviços públicos, essa mesma Constituição trouxe ressalva no artigo 17553, colocando os 

termos da titularidade estatal54

Destaca-se que esse mesmo artigo, ao prever a possibilidade de delegação, não 

desobriga o Poder Público, que deverá dispor através de lei sobre: (i) o regime jurídico das 

empresas concessionárias e permissionárias; (ii) a disciplina dos contratos que serão firmados 

entre os particulares e o Estado – o artigo elenca os itens prorrogação, caducidade, 

fiscalização e rescisão; (iii) os direitos do usuário; (iv) a política tarifária; e (v) a obrigação 

em manter padrões de adequação do serviço prestado. Veja-se que, ao determinar a 

disposição, por lei, sobre assuntos como, política tarifária, fiscalização, direitos do usuário e 

adequação do serviço a Constituição está colocando ao ente estatal uma obrigação regulatória. 

 sobre esses setores, mas com a possibilidade de delegação. 

                                                           
50 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 102 
51 “(...) para os casos de serviços reputados essenciais para os cidadãos (notadamente os serviços públicos), a 
competitividade acirrada poderia levar os fornecedores a focar os seus esforços apenas nas mais lucrativas áreas, 
épocas ou parcelas da população, fato que causaria problemas de descontinuidade ou falhas de universalização 
do serviço.” JORDÃO, op., cit., p. 31 
52 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) IV - livre concorrência; (...). 
53 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a 
obrigação de manter serviço adequado. 
54 “Deve ser esclarecido, desde logo, que compete ao direito definir que alguns mercados sejam excluídos do 
regime de liberdade de empresa para ingressar em situações de exclusiva titularidade estatal (sejam monopólios 
estatais, sejam serviços públicos). Justificam essa exclusão, de um lado, a presença de falhas de mercado 
(questão econômica) e, de outro, o fato desses mercados produzirem e circularem bens e serviços necessários à 
concretização de valores compartilhados pela sociedade, estando relacionados, por exemplo, ao direito de ir e vir 
e de movimentar pessoas e mercadorias (setores como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos), à saúde pública 
(saneamento), à segurança (distribuição de gás canalizado) e à própria dignidade da pessoa humana 
(fornecimento e distribuição de energia elétrica, saneamento, dentre outros).” SAMPAIO, op., cit., p. 23 
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Ao versar que a lei disporá sobre o regime de atividade das concessionárias e 

permissionárias, o parágrafo único do art. 175 da CR aloca a possibilidade de se estabelecer 

regime de competição aos serviços públicos na seara da decisão política.55

Na Constituição, a exploração de serviços de transportes ferroviários, que 

transponham os limites de Estado ou Território, está prevista no art. 21, inciso XII, alínea ‘d’, 

que dispõe que a União poderá diretamente ou por meio de concessão, autorização ou 

permissão fazê-lo. Em consonância, o artigo seguinte prediz que caberá também à União 

legislar sobre o assunto, de modo a estabelecer suas diretrizes. Assim, concluímos que o 

transporte ferroviário se enquadra na categoria dos serviços públicos. 

   

Apesar de ter permissão para explorar diretamente a atividade ferroviária, o Estado 

brasileiro, a partir dos anos 90, passou a preferir a delegação desse serviço – o processo de 

desestatização do setor ferroviário será abordado adiante. De todo modo, esta opção política 

não importou no fim da titularidade do Estado.  

O serviço de transporte ferroviário, além de fazer parte da categoria dos serviços 

delegáveis56 – “aqueles que, por sua natureza ou pelo fato de assim dispor o ordenamento 

jurídico, comportam ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores.”57

 

 –

encaixa-se, também, no grupo dos serviços econômicos:  

(...) os serviços econômicos são aqueles que, por sua possibilidade de lucro, 
representam atividades de caráter mais industrial ou comercial, razão por que 
alguns os denominam de serviços comerciais e industriais. Apesar de 
estarem as atividades econômicas dentro do sistema da liberdade de 
iniciativa e, portanto, cabendo aos particulares exercê-las (art. 170, CF), o 
Estado as executa em algumas ocasiões específicas. A própria Constituição o 
permite quando para atender a relevante interesse coletivo ou a imperativo 
de segurança nacional (art. 173). Em outras ocasiões, reserva-se ao Estado o 
monopólio de certo segmento econômico, como é o caso da exploração de 
minérios e minerais nucleares (art. 177). Por fim, expressa a Constituição 
hipóteses em que confere competência para a prestação desse tipo de 
serviço, como é o caso da energia elétrica (art. 21, XII, “b”, CF).58

                                                           
55 “(...) existe apenas a possibilidade de o Poder Público permitir que determinado serviço seja prestado em 
regime de competição. Essa decisão política pela prestação de serviço público de maneira concorrencial pode ser 
constatada de formada mais clara, por exemplo, nos serviços de telecomunicações. A Lei 9.472/1997, que dispõe 
sobre a organização dos serviços de telecomunicações, impôs como sendo um dever do Poder Público, dentre 
outras providências, adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços (art. 2º da Lei 
9.472/1997).” RIBEIRO, Diogo Albaneze Gomes. Prestação de serviços públicos em regime de competição. 
Direito Administrativo Contemporâneo, São Paulo, vol. 1, n. 1, pp. 125 – 137, jul./ago. 2013, p. 131 

  

56 Lembramos que a constituição elenca setores em seu art.177 que constituem, necessariamente, monopólio da 
União, não havendo prerrogativa, nesses casos, de delegação da atividade ao particular.   
57 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009. p. 311 
58 Id., p. 313 
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Determinado o conteúdo valorativo intrínseco aos serviços públicos, impõe-se o dever 

de regulamentação, seja por leis, decretos ou outros atos regulamentares, de modo a traçar 

diretrizes e regras que disciplinem sua prestação. Merece destaque a alteração do papel 

exercido pelo Estado, em relação a esses serviços, após a onda de concessões vivenciada na 

década de 90. Enquanto antes a regra era a prestação direta pelo ente estatal, atualmente o 

Poder Público exerce quase que tão somente o papel de regulador e fiscalizador.59

Outra alteração verificada em relação ao antigo modelo diz respeito ao regime de 

exclusividade em que eram prestados esses serviços. Presentemente, a delegação de prestação 

de serviços públicos aos particulares deverá, como regra, seguir o modelo da inclusividade. 

Essa premissa advém da própria Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95) que, em seu art. 16, 

dispõe que “a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no 

caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada”

   

60. Ou seja, há situações em que a 

configuração do monopólio é impositiva, em virtude de questões técnicas61 e econômicas62; 

todavia, essa é circunstância que deverá ser evitada, sempre que possível.63

Assim sendo, em relação aos aspectos jurídicos do transporte ferroviário, concluímos, 

preliminarmente, que estamos diante de uma modalidade de serviço público que nos dias 

atuais é habitualmente prestado por particulares, mas que em função do claro interesse 

público envolvido na execução desse serviço o Estado mantém sua tutela, atuando como 

  

                                                           
59 “A partir do processo de transformação do Estado, em um marco ideológico que tende a reduzir a categoria do 
serviço público a determinadas atividades essenciais ou primordiais, se observa, por um lado, a retirada do 
Estado que se traduz no abandono da gestão direta e, por outro, a aparição da competição como fundamento de 
eficiência com base na ideologia de liberdade de mercado, atuando os direitos fundamentais como limites 
naturais que encurtam o alcance da instituição.” (tradução livre) CASSAGNE, Juan Carlos. Estudio Preliminar. 
In: ORTIZ, Gaspar Ariño. La regulación económica. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1996. 
p. 23 
60 “Supõe-se que a determinação derivou do interesse de evitar que a ausência de competição desestimulasse a 
eficiência na prestação dos serviços pelo concessionário (permissionário). Ademais, pode refletir concepção 
característica do direito do consumidor, atinente à liberdade de escolha por parte do usuário (art. 7º, inc. III).” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos (Comentários às leis 8.987 e 9.074, de 1995). São 
Paulo: Dialética, 1997. p. 190 
61 “Os motivos técnicos ocorrem quando for materialmente inviável o desenvolvimento de uma mesma atividade 
por sujeitos distintos. Seria inviável, por exemplo, que uma mesma rodovia fosse mantida, conservada e 
explorada por mais de uma concessionária.” RIBEIRO, op., cit., p. 129 
62 “Já os motivos econômicos que justificam o monopólio na prestação dos serviços públicos decorrem, em 
regra, da impossibilidade de obtenção de lucro com a atividade. Ou seja, ainda que possa existir uma viabilidade 
técnica para que mais de um sujeito preste determinado serviço público, não haveria resultado econômico 
suficiente para manter o desempenho da atividade. Nesse caso, estaremos diante de um nítido exemplo de 
monopólio natural, em que a forma de exploração nada mais eficiente será mediante a ausência de competição.” 
Id., p. 130 
63 “Fato é que a concessão de um direito de exploração econômica em regime de exclusividade propiciará a 
criação de poder econômico. Se, de um lado, essa criação constitui uma decisão racional, pois decorre das 
características que fazem de determinados mercados monopólios naturais, é preciso considerar que o poder 
econômico, uma vez criado, terá de ser disciplinado.” SAMPAIO, op., cit., p. 161 
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agente regulador. Trata-se, também, de acordo com a teoria econômica, de um monopólio 

natural, que por constituir falha de mercado requer, mais uma vez, a tutela estatal.64

 

  

1.3. Por que e como regular o setor ferroviário? 

 

A regulação estatal é, normalmente, requerida para a gestão das falhas de mercado, 

como é o caso do monopólio natural. Quando o próprio mercado não tem capacidade para 

autogestão, há, de modo geral, necessidade de ingerência econômica via Estado.  

 Como visto, o transporte ferroviário é um monopólio natural no qual observamos a 

existência de externalidades de rede. É bastante claro que infraestruturas de transporte 

(ferrovias e rodovias) se beneficiam com as economias de rede; entretanto, essa vantagem só 

será vislumbrada se o desenho estrutural utilizado permitir. As interconexões, a coordenação 

entre as divisões da malha, assim como sua manutenção e operação são pontos relevantes ao 

se idealizar um modelo para ser adotado.65

 

 Quando reconhecido um monopólio natural, 

caberá ao direito, via de regra, disciplinar três aspectos: 

(i) a não duplicação dessas infraestruturas, de modo a não serem perdidas as 
economias de escala e escopo, desperdiçando recursos escassos; (ii) formas 
de viabilização do acesso a essa infraestrutura, de modo não discriminatório, 
o que será essencial para que possa existir concorrência nos mercados 
relacionados potencialmente competitivos; e (iii) limitações à precificação 
do serviço, para se evitar o exercício de poder de mercado típico dos 
monopólios não regulados.66

 
  

Teoricamente, a separação de tarefas entre regulação e defesa da concorrência é 

bastante clara e lógica. De todo modo, não podemos deixar de tomar conhecimento da 

possibilidade de situações de conflito de competência entre agência reguladora e autoridade 

concorrencial. Portanto, mais adiante em tópico específico, e em eventuais passagens neste 

trabalho, será examinado o papel do exercido pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica – CADE, autoridade antitruste brasileira, em relação aos setores regulados que 

constituem monopólios naturais, sempre com ênfase no setor ferroviário. 

                                                           
64 “Este encontro de falhas de mercado com a necessidade de promoção de valores socialmente compartilhados 
faz com que o Estado, por meio do direito, utilize seu poder de império para garantir e condicionar a oferta 
desses bens e serviços, na forma de princípios constitucionais e outras normas jurídicas cogentes que criam um 
marco regulatório visando à sua melhor tutela.” SAMPAIO, op., cit., p. 23 
65 BOUF; LÉVÊQUE. op., cit., p. 3-4 
66 SAMPAIO, op., cit.,. p. 145 
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Atualmente, é questionada a impossibilidade de concorrência nos setores de 

monopólios naturais. Com o advento das privatizações o conceito de serviços públicos67 

sofreu algumas alterações. Na atualidade a palavra de ordem é eficiência e, em conjunto, foi 

levantado o debate sobre formas de conferir concorrência à prestação desses serviços. 

Explicamos: os setores considerados classicamente como monopólios naturais continuam 

nessa categoria porque economicamente inviável a duplicação da infraestrutura.68

Acompanhando esse moderno conceito de serviço público, podemos suscitar, também, 

um novo conceito de regulação econômica que prefere a criação de incentivos ao invés do 

extremo controle sobre os preços, investimentos, contabilidade, etc. Fala-se em um modelo 

que regula não as empresas, mas a atividade, garantindo o atingimento dos fins pretendidos

 Entretanto, 

foi constatado que, a depender do modelo regulatório adotado, é possível separar aquilo em 

que definitivamente consiste o monopólio daquelas atividades outras que compõem o setor, 

mas que não constituem em si uma situação de monopólio natural. Essas são atividades que, 

quando segregadas, comportam competição. Ou seja, por meio de regulação é possível 

identificar nichos de concorrência que antes estavam encobertos pela noção de monopólios 

natural. 

69. 

Crê-se que, por vezes, o próprio mercado pode ocupar o espaço antes tomado pelo Estado 

regulador; é que a própria regulação pode criar ambiente para que o mercado haja como 

regulador, sem a necessidade de burocratizar a atividade – é o que ocorre no caso da 

desverticalização da atividade, por exemplo.70 71

                                                           
67 “Por uma série de circunstâncias (...) há hoje no mundo uma convicção generalizada: o Estado se fez 
demasiado grande e sua incapacidade é notória; a ineficiência econômica do setor público é alarmante; a 
qualidade dos serviços mínima (...). Hoje a palavra chave é esta: PRIVATIZAÇÃO (...). A explicação é que o 
antigo conceito de serviço público – monopolista, igualitário, de padrões mínimos e uniforme – já não satisfaz as 
necessidades e preferencias da população a quem deve servir. Atualmente há que abrir caminho para novas 
realidades, mais competitivas, diferenciadas, inovadoras, que refletem as demandas da nova realidade social; há 
que desideologizar a economia econômica, há que melhorar os serviços e as formas em que são prestados.” 
ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Económico. 3ª ed. Granada: Comares, 2004. pp. 600 e 
601 

 

68 “Diante de uma situação de monopólio natural, a concorrência pode até ser possível, sob o ponto de vista 
fático-material, mas é economicamente impossível diante dos custos envolvidos com a duplicação da 
infraestrutura necessária ao desempenho da atividade.” NESTER, op., cit., p. 41 
69 “Como já apontado, esse movimento político-econômico-ideológico de alteração dos fins do Estado foi 
denominado desregulação (ou desregulamentação) e implicou não só a implantação de um regime de 
concorrência onde antes predominavam os monopólios públicos, mas também o incremento da atividade 
regulatória do Estado, especialmente através do Direito Antitruste. Traduziu-se, enfim, na criação de um 
ambiente de concorrência regulada (o que não significa, como visto, o total afastamento da ingerência estatal 
nos campos em que esta se fizer necessária), com a eliminação das regras que impediam o livre acesso ao 
mercado, de um lado, e o estabelecimento de novas regras que visam disciplinar as forças atuantes no mercado, 
de outro.” (grifei) NESTER, op., cit., p. 113 
70 “Além disso, a existência de alguns aspectos de mercado ajudaria a resolver alguns problemas clássicos da 
velha regulação até o momento mal resolvidos; por exemplo, a determinação de preços e os critérios de 
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Com relação ao transporte ferroviário, o modelo regulatório deverá atentar 

especialmente às externalidades positivas geradas pela economia de rede. A regulação tem a 

missão de compatibilizar a inserção de competitividade àquela fatia de mercado sem, 

entretanto, anular os ganhos que são intrínsecos à sua própria estrutura. Podemos concluir 

que, em virtude das características do transporte ferroviário e da necessidade de 

compatibilização dos efeitos positivos e negativos inerentes ao setor, esse será sempre um 

mercado que carece de regulação.72 A tarefa regulatória é, então, a criação correta de 

incentivos, mantendo os aspectos positivos e buscando mitigar os negativos.73

                                                                                                                                                                                     
redistribuição às empresas: na medida em que o mercado os fixe espontaneamente em determinadas fases do 
processo, será mais fácil corrigir de uma maneira mais objetiva os problemas restantes (aqueles que subsista o 
monopólio), de acordo com o valor e qualidade do produto que se oferece, no lugar de fazê-lo com um discutível 
computo de custos, que estão sempre nas mãos do regulador e são fontes de arbitrariedades. Dito em outros 
termos, a fixação de preços, ao exigir a separação entre as atividades potencialmente competitivas (...) impede 
que o poder de mercado na atividade distorça a competência dos reguladores. E vice-versa: ao promover que o 
mercado, em determinados segmentos da atividade, opere a preços ‘livres’, fica mais fácil a fixação correta dos 
preços ‘administrados’ daquelas outras atividades que se mantenham em regime de monopólio.” ORTIZ, op., 
cit., 1996. p. 100 

 

71 “As especificidades da indústria (poder de monopólio e externalidades positivas) redundam em um 
funcionamento ineficiente dos mercados livres. Nesse contexto, a reforma da infraestrutura é colocada como a 
modificação dos mecanismos de intervenção estatal na indústria, de forma a assegurar o funcionamento 
adequado dos mercados. Parker (2000) define a reforma como um mix de desregulamentação e 
rerregulamentação, com medidas que ampliam a competição, incentivam a inovação e criam oportunidades de 
negócio. Klein e Roger (1994) sugerem que, na ausência de mecanismos adequados de regulação, que 
incentivem a eficiência, onerem adequadamente os serviços e controlem o poder de mercado da firma, 
poderemos assistir novamente ao ciclo privatização – regulação – nacionalização. Logo, segundo essa literatura, 
a introdução da competição é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade das privatizações. Em alguns 
casos, essa possibilidade foi viabilizada por mudanças tecnológicas que modificaram as características dos 
setores. As três principais formas de introdução de competição são: pelo mercado, sobre redes existentes e por 
competição entre redes. A defesa da concorrência é ponto central das reformas regulatórias e fornece princípios 
que asseguram o alcance dos benefícios sociais e econômicos da reforma, segundo OCDE (1997). Sem essa 
preocupação, os ganhos esperados da reforma podem ser anulados por abusos de empresas privadas.” 
FERREIRA, Tiago Toledo; AZZONI, Carlos Roberto. Instituições e infraestrutura: bases teóricas e evidencias 
para o Brasil. Planejamento de Políticas Públicas. n. 36. jan./jun., 2011. Brasília: IPEA. p.288 
72 Problemas como: (i) se há capacidade disponível na rede de infraestrutura para o acesso de terceiros; e (ii) se 
há manutenção adequada e investimentos são, por exemplo, questões específicas de uma infraestrutura de rede  
resolvidas via regulação. São questões técnicas que se espera ensejar resoluções técnicas dos órgãos reguladores. 
Daí extrai-se, também, que o bom funcionamento do setor depende não só de normas bem pertinentes aos 
propósitos desejados quanto aplicadores técnicos para essas normas, de modo a cumprir o real objetivo. Em 
outras palavras, há que se evitar o risco administrativo, que é verificável quando há arbitrariedade e parcialidade 
do regulador o que, em última instância, importa em desvio dos propósitos regulatórios limando qualquer 
tecnicidade desejável. 
73 “De um lado, a integração vertical de indústrias de rede permite o aproveitamento de economias de escopo e 
de escala no mercado downstream. Adicionalmente, nas indústrias de rede o valor do serviço prestado cresce 
com a expansão da demanda, isto é, uma rede é tão mais valiosa quanto maior a quantidade de usuários. São 
comumente lembradas como justificativas para a integração vertical a redução de custos de transação, 
especialmente quando há necessidade de investimentos em ativos específicos e, assim, um maior incentivo ao 
fluxo de informações entre agentes econômicos inicialmente independentes. Por outro lado, o risco associado à 
detenção simultânea, por um mesmo agente econômico, de sucessivos segmentos da cadeia produtiva é que ele 
busque monopolizar o segmento competitivo por meio de criação de dificuldades de acesso à infraestrutura 
essencial. Observa-se, nesses casos, aumento do grau de dependência do concorrente verticalmente relacionado, 
pois, para competir, talvez ele tenha que ingressar em dois mercados simultaneamente. Assim, essa dupla 
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De acordo com TREBING, os objetivos de um marco regulatório ideal para o 

transporte de bens podem ser enumerados da seguinte forma: (i) a regulação deve promover 

alocação de recursos entre o setor dos transportes e outros setores da economia relevantes aos 

consumidores; (ii) a regulação deve encorajar o máximo de eficiência na comunicação entre 

plantas e instalações através da promoção de fatores elevados de capacidade de carga e a 

exaustão da economia de escala; (iii) a regulação deve evitar discriminações indevidas, de 

forma a evitar efeitos adversos associados à distribuição de renda monopolista; (iv) a 

regulação deve evitar rigidez na indústria, que acabam por impedir a inovação, mudanças 

tecnológicas ou qualquer mecanismo que confira maior desempenho à atividade; (v) as 

técnicas de regulação devem permitir a produção de receitas suficientes para cobrir o custo 

econômico da prestação eficiente de um serviço e uma boa integração entre os prestadores de 

serviços de transporte; e, por fim, (vi) a regulação deve assegurar a prestação adequada do 

serviço, com a disponibilização de um número máximo de opções aos consumidores e com 

preços compatíveis com sua disposição de pagamento pela variedade.74

Devemos esclarecer, ademais, que não há incompatibilidade entre regulação e 

concorrência. ALAN JOWETT, ao analisar o caso britânico, visualizou que não há oposição 

intrínseca entre as duas esferas; exemplo dessa constatação seria a experiência vivenciada 

pelo Reino Unido, quando a privatização das utilities foi acompanhada do nascimento de 

marco regulatório específico para promover eficiência e garantir a efetiva prestação dos 

serviços públicos.

 

75

Assim, considerando tal cenário, justifica-se a forte regulação dos setores 

monopolistas

 O que percebemos, então, é que não há uma rivalidade entre regulação e 

defesa da concorrência, mas sim complementariedade. São esferas colaborativas.   

76

                                                                                                                                                                                     
dimensão das integrações verticais em indústrias de rede demonstra a complexidade de se estabelecer políticas 
públicas nesses setores da economia, havendo, de todo modo, quem sustente que os riscos associados à 
integração vertical são maiores dos que os relacionados à desverticalização, devendo o regulador adotar uma 
postura favorável a essa última, em uma espécie de presunção (relativa) de que a desverticalização, em regra, 
gera maiores ganhos de bem-estar do que a verticalização.” SAMPAIO, op., cit., p. 58 

, que nada mais é do que interferência estatal com o intuito de garantir o bem-

estar social, criando normas que visam mitigar o peso morto. Essa regulação, entretanto, 

74 TREBING, Harry M. Common Carrier Regulation. The Silent Crisis. Law and Contemporary Problems, Vol. 
34, No. 2, Communications: Part 1 (Spring,1969), pp. 299-329. p. 302. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/1191092 Acesso em: 11.09.2013. 
75 JOWETT, Alan. Competition vs. Regulation, Herbert Smith Exchange House, London, Ap. 1994. Apud. 
ORTIZ, op., cit., 1996. p. 101 
76 “Outra maneira pela qual o governo lida com o problema do monopólio é pela regulamentação do 
comportamento dos monopolistas. Essa solução é comum no caso dos monopólios naturais, como os das 
empresas de água e energia elétrica.” MANKIW, op., cit., p. 330 
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muitas vezes, adquire aspectos de política pública, podendo tomar contornos diversificados, a 

depender do modelo institucional idealizado pelos burocratas para o setor.  

 Não negamos a existência de controvérsias em relação à necessidade ou modelagem 

de uma teoria normativa da regulação, mas nesse trabalho partilhamos da conclusão esboçada 

por JOSEPH STIGLITZ em sua interpretação econômica dos anos 90, em favor da clara 

necessidade de regulamentação em alguns setores.77

 

 Destacamos que, como o objeto deste 

trabalho é apresentar os modelos regulatórios existentes e possíveis para o setor ferroviário – 

não discutir as prováveis falhas da teoria normativa da regulação –, concordamos que, por se 

tratar de um serviço público e de um monopólio natural esse será sempre um setor regulado. 

Dado isso, nos cabe discutir a melhor maneira de fazê-lo.   

1.3.1. A relação entre regulação e direito da concorrência 

 

Os limites e objetivos de uma política regulatória e a tutela da concorrência podem se 

confundir em alguns momentos, não restando claro onde um termina e o outro começa. 

Cumpre, então, fazer algumas considerações.  

Sobre os mercados, de modo geral, recaem duas formas de controle: aquela exercida 

pelo direito antitruste, que visa assegurar que o postulado da livre concorrência não seja 

violado nos mercados perfeitos, e aquela determinada por meio de regulação setorial, aplicada 

aos casos excepcionais onde há falhas de mercado e, por isso, visa-se instaurar disciplina que 

possibilite a criação de redistribuição do bem-estar gerado pelo exercício da atividade.78

                                                           
77 “Quando feita da maneira correta, a regulamentação ajuda a garantir que os mercados funcionem 
competitivamente. Há sempre algumas empresas que querem tirar vantagem da sua posição dominante. 
Idealmente, a regulamentação impede que as empresas tirem vantagem de seu poder de monopólio quando a 
competição é limitada porque há um “monopólio natural”, um mercado no qual haveria naturalmente uma ou 
duas empresas, mesmo que nada se faça para bloquear a entrada ou eliminar os concorrentes. As 
regulamentações ajudam a conter os conflitos de interesses e as práticas abusivas, de modo que os investidores 
possam estar confiantes em que o mercado propicia um jogo de iguais e que deveriam defender seus interesses 
realmente o fazem. (...) para a economia de mercado funcionar bem, são necessárias leis e regulamentos – para 
garantir uma competição justa, proteger o ambiente, assegurar que os consumidores e os investidores não sejam 
trapaceados. O que era necessário não era desregulamentação, mas uma reforma da regulamentação – regulação 
mais fortes em algumas áreas, como na contábil, regulamentações mais fracas em outras.” STIGLITZ, Joseph E. 
Os exuberantes anos 90: uma nova interpretação da década mais próspera da história. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2003. p. 112 – 114  

 A 

78 “A regulação tem, assim, uma abrangência mais ampla, já que possui aspiração redistributiva e conformadora 
de novos mercados, enquanto a tutela da concorrência encontra-se normalmente associada à repressão a desvios 
praticados por agentes econômicos com posição dominante no mercado. São funções típicas da regulação a 
definição de pautas de comportamento, a transmissão de informações que facilitem a orientação dos agentes e a 
persecução de objetivos de políticas públicas, tais como a exigência de padrões mínimos de qualidade e 
segurança no fornecimento de determinados bens e serviços, a imposição de metas de universalização, além de, 
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priori79 podemos adotar o seguinte entendimento: enquanto que as agências reguladoras 

visam atender a um conjunto específico de finalidades sociais do Estado, assim como, podem 

orientar a produção, circulação ou consumo de mercadorias80; o direito antitruste, 

normalmente, é requerido para tutelar situação que se requeira a manutenção ou promoção da 

livre concorrência, ou concorrência eficaz. Uma visão clássica seria, então, aquela no sentido 

de que esse se presta a “combater as restrições privadas à competição”.81

As guidelines elaboradas pelo Banco Mundial e a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, entretanto, apontam para um moderno conceito de 

política da concorrência, no sentido de evitar os efeitos adversos à competição derivados da 

intervenção governamental nos mercados.  

  

 
Essas ações não necessariamente pressupõem que as autoridades da 
concorrência exerçam um mandato direto sobre as políticas comerciais, 
reguladoras e de privatização nessas jurisdições. No entanto, por meio da 
participação inter e intragovernamental no desenvolvimento de políticas 
públicas e da realização de julgamentos e intervenções nos procedimentos 
reguladores, as autoridades de concorrência podem exercer uma influência 
que favoreça as soluções determinadas pelo mercado. Em alguns países, as 
autoridades de concorrência podem analisar se as medidas reguladoras do 
setor público afetarão de forma negativa a concorrência e empenhar-se para 
que qualquer medida que limite injustificadamente a competição seja 
emendada ou revogada. (...) Outros objetivos da política de concorrência 
frequentemente citados são a prevenção do abuso do poder econômico e, por 
conseguinte, a proteção dos consumidores e produtores que querem 
liberdade para agir de forma competitiva, e a obtenção da eficiência 
econômica, definida em termos amplos, como o estimulo à eficiência 
dinâmica e distributiva, por meio da redução dos custos de produção, de 
mudanças tecnológicas e inovações.82

 
 (tradução livre) 

DELORME PRADO aponta para a existência de duas visões acerca das políticas de 

defesa da concorrência: “(i) como um sistema legal cujo objetivo é promover o bem-estar do 

consumidor, no curto prazo, através da maximização das eficiências de Pareto; e (ii) como um 
                                                                                                                                                                                     
em situações limites, poder vir a substituir o mercado na definição do preço a ser cobrado pelo ofertante. À 
entidade regulatória pode competir, inclusive, a disciplina de incentivos do setor no que tange ao aspecto 
concorrencial. defesa da concorrência, por sua vez, associa-se mais à proteção do processo dinâmico do 
funcionamento do mercado e, apenas nessa perspectiva, possui uma finalidade (não desprezível, logicamente) de 
melhor alocação dos recursos escassos e alguma redistribuição entre fornecedores e adquirentes.” SAMPAIO, 
op., cit., p. 60 - 61 
79 Essa é uma definição que adotamos de forma preliminar e didática, não ignorando que discussões mais 
profundas questionam essa forma de separação. Entretanto, essa discussão não caberia no objeto deste trabalho. 
80 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 207 -208 
81 BANCO MUNDIAL/OCDE. Diretrizes para elaboração e implementação de política de defesa da 
concorrência. Trad. Fabíola Moura e Priscila Akemi Beltrame. São Paulo: Singular, 2003. p. 31  
82 Id., p. 32 -33 
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sistema legal e institucional que é parte de uma política pública de promoção do desenvolvimento, 

que combina legislação tradicional antitruste, com regulação econômica, politica industrial e 

planejamento econômico.”83

PATRÍCIA SAMPAIO explica que, embora possa a autoridade de defesa da 

concorrência ter funções subsidiárias, sua função primordial é promover diretamente a livre 

concorrência e seu funcionamento é próximo ao de um tribunal, ainda que administrativo; por 

outro lado, a autoridade regulatória teria uma função bem mais ampla, envolvendo a tarefa de 

conformação do mercado através do exercício de sua função normativa, com competência 

para determinar condutas a serem seguidas pelos setores regulados. Ademais, chama atenção 

à possibilidade de classificação, a priori, das agências como reguladores ex ante, enquanto 

que a autoridade concorrencial exerceria uma regulação ex post, embora essa se caracterize 

não apenas pela qualidade repressiva, mas também preventiva – os precedentes teriam, 

segundo a autora, capacidade para inibir futuras práticas anticompetitivas.

  

84

 

  

1.3.2. A incidência do direito da concorrência nos setores regulados 

 

Como exemplo primeiro da incidência do direito da concorrência ao setor regulados de 

ferrovias podemos citar o famoso caso americano United States v. Terminal Railroad 

Association85, onde foi discutido se seria possível ou não, à luz do Sherman Act¸ a união do 

sistema de terminais de Saint Louis em uma única associação, a Terminal Railroad 

Association. Em outras palavras, a Corte discutiu se a criação de um monopólio operacional 

era, naquele caso, possível ou não. “Em sua defesa, as associadas argumentaram fazer parte 

de uma indústria regulada e, portanto, imune à incidência do Sherman Act, já que a 

Interstate Commerce Commission – ICC (...) tinha desde 1887 competência para regular o 

setor de transporte ferroviário (...)”.86

A Suprema Corte americana, além de afirmar a incidência do Sherman Act sobre o 

setor, arguiu que o histórico de unificação dos terminais ferroviários em Saint Louis 

demonstrava uma clara intenção em barrar a competição e impossibilitar o uso ou controle 

  

                                                           
83 PRADO, Luiz Carlos Delorme. op., cit., p. 322 
84 SAMPAIO, op., cit., p. 62 
85 United States v. Terminal Railroad Ass'n - 224 U.S. 383 (1912) Trechos disponíveis em: 
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/case.html Acesso em: 19.10.2013 
86 SAMPAIO, op., cit., p. 83 

http://supreme.justia.com/cases/federal/us/224/383/case.html�
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dos terminais por qualquer outra empresa não proprietária. Concluiu que a unificação do 

terminal levou a restrições ilegais ao tráfego interestadual; destacou que o arranjo de uma 

facility que resulta em restrição ilegal ao exercício de uma atividade deve ser modificado pela 

Corte, no sentido de permitir que os nãos proprietários tenham acesso à facility em iguais 

termos. Todavia, enfatizou a necessidade de compatibilização entre a defesa da concorrência e 

as competências da autoridade reguladora, garantindo, a essa última, a integridade de seus 

poderes regulatórios.  

No Brasil, o CADE normalmente recorre à doutrina da State Action, quando da análise 

de casos que envolvem setores regulados.87 Por exemplo, em ato de concentração no setor de 

gás canalizado88

Do voto prolatado pelo Relator, destacamos a seguinte passagem: “em diversos outros 

casos tem se afirmado a compatibilidade da State Action Doctrine com o ordenamento 

jurídico brasileiro, declarando-se a competência residual do CADE em setor regulamentado, 

quando o regulamento for deficiente ou a autoridade fiscalizadora inerte, ou, ainda, “caso se 

verifique na atividade regulatória uma norma incompatível com os princípios impostos pela 

concorrência no mercado””. 

, o Conselheiro Relator, Mércio Felsky, esclareceu que de acordo com o art. 

175 da CR, a estrutura de mercado concernente à prestação de serviços públicos é 

responsabilidade do Estado Entretanto, “nenhum ato se exclui da apreciação do CADE em 

virtude de imunidade subjetiva de seu autor”. Ainda esclareceu a relevância, ao direito 

concorrencial, da concentração de poder de mercado nas mãos de apenas uma empresa, em 

atividade que antes era exercida por duas ou mais. De todo modo, salientou que a análise 

concernia tão somente aos efeitos da operação para o mercado, sem entrar no mérito do marco 

regulatório aplicado.  

89

                                                           
87 “Como critério para identificar imunidades antitrustes implícitas em nosso ordenamento jurídico, o CADE 
tem adotado explicitamente, em diversas de suas decisões, a State Action Doctrine americana (e o seu 
Midcal Test), afirmando que ela ‘é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro’. Na formulação verbal 
mais repetida, vêm sendo consideradas imunes ao direito antitruste as condutas privadas promovidas em 
consonância com política (i) claramente expressa e definida de substituição de competição pela regulação e (ii) 
que disponha de supervisão ativa e constante no cumprimento das obrigações impostas.” (grifo nosso) JORDÃO, 
op., cit., p. 161 

 

88 AC 08012.000035/2000-68 Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000191861993.pdf Acesso 
em: 01.11.2013 
89 EDUARDO JORDÃO sugere o abandono do uso dessa doutrina no direito brasileiro, visto sua 
incompatibilidade emprego inadequado: “A primeira sugestão possível é a de que seja abandonada a State Action 
Doctrine americana. Não há razão para supor que esta teoria seja adequada para a solução da questão da 
imunidade decorrente da regulação no Brasil. De um lado, a solução americana visa à proteção do forte 
federalismo daquele país, problema que não se põe tão intensamente no direito brasileiro. Por estas e outras 
razões, a adoção desta teoria estrangeira tem gerado maiores problemas do que vantagens. O afastamento 
frequente do CADE de alguns de seus parâmetros ilustra esta conclusão.” JORDÃO, op., cit., p. 173 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000191861993.pdf�
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 Sobre a doutrina da State Action, a suprema corte americana, desenvolveu um teste 

para sua aplicação, que consiste em responder a duas perguntas: (i) se o estado “claramente 

articulou” sua intenção em afastar a competição por meio de regulação; e (ii) se o estado 

“ativamente supervisiona” os atores privados no mercado regulado.90

Merece ressalva, entretanto, que ao CADE não cabe atuar como instância supervisora 

da regulação. PATRICIA SAMPAIO, ao analisar a jurisprudência do Conselho em relação 

aos setores que constituem monopólios naturais identificou que “embora não reconhecendo 

amplas isenções setoriais, o CADE respeita as decisões tomadas pelas autoridades federais e 

estaduais, no exercício de competências regulatórias típicas, sobre elementos-chave em 

matéria concorrencial, como preço e qualidade (...).”

   

91 92

 Entretanto, diante de tal postura, a autora identificou que “no âmbito administrativo 

(...) acaba competindo ao CADE, em última análise, decidir se houve “omissão regulatória” 

ou “falha” da regulação que permita o exercício de competências residuais pela autoridade 

concorrencial”.

 Assim, a autora aponta para um 

reconhecimento do próprio CADE no sentido de que cabe a ele atuar nas situações em que a 

regulação é omissa, não cabendo, todavia, revisar e tampouco substituir a decisão do 

regulador. Há, dessa forma, deferência do Conselho à politica regulatória implementada. 

93

                                                           
90 “Quando aplicado, o teste pergunta, em primeiro lugar, se o Estado articulou o interesse geral de afastar as 
forças do livre mercado através de alguma forma de regulação estatal. Para ser ação estatal, nesse contexto, um 
subproduto anticompetitivo derivado da regulação estatal precisa tão somente ser resultado previsível de 
determinado estatuto. Precisa ser situação compelida, pela norma, ou necessária para a efetivação do esquema 
regulatório. Mais especificamente, para satisfazer a “clara articulação” do teste, a parte deve ser capaz de apontar 
a legislação interpretada pelas cortes, agências ou municipalidades (ou, se não, poderia razoavelmente ter sido) 
para incorporar a visão de que o interesse público seria prestigiado com regulação que deslocasse as forças de 
livre mercado. A existência de um estatuto que satisfaça esse critério assegura, pelo menos, que o legislador 
concebeu que a regulação autorizada poderia ter efeitos anticompetitivos. A mera existência de regulação estatal 
com efeitos anticompetitivos, entretanto, não é suficiente para isentar a conduta privada de forma suficiente, 
garantindo que os interesses regulatórios estão sendo atendidos. (...) Supervisão ativa é requerida para assegurar 
que os atos anticompetitivos são estritamente produto da regulação estatal” (tradução livre) SEMERARO, 
Steven. Desmystifying antitrust state action doctrine.  Harvard Journal of Law & Public Policy. vol. 24, 2000. 
pp. 203 – 282. p. 211-212 

  

91 SAMPAIO, op., cit., p. 126 
92 “Os objetos apontados pelo Conselho como sendo de competência exclusiva dos órgãos reguladores setoriais 
foram: “(i) decidir a forma como o serviço público será prestado pelo ente público titular, isto é, se será 
executado diretamente ou se haverá delegação; em caso positivo, se haverá apenas um delegatário, executando a 
atividade em caráter de exclusividade, ou se existirão vários prestadores. Não cabe ao CADE rever a quantidade 
de delegações determinadas pela legislação setorial ou pelo poder concedente, em um determinado setor, nem 
decidir se haverá ou não introdução de concorrência no serviço público; (ii) fixar tarifas ou limites tarifários nem 
rever a escolha quanto ao modelo de política tarifária praticado pelo setor; e (iii) rever (anular, revogar ou 
modificar) a regulação normativa efetuada pela autoridade reguladora, seja ela federal, estadual ou municipal” 
SAMPAIO, op., cit., p. 286 - 287 
93 SAMPAIO, op., cit., p. 127 
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 Compreendemos que a atividade regulatória, via de regra, tem atuação preventiva, 

buscando produzir normas que permitam o bom funcionamento do mercado e a melhor 

distribuição de bem estar. Entretanto, essa é uma atividade que nem sempre é bem sucedida. 

A atividade regulatória não é imune a falhas e, por vezes, problemas relacionados ao abuso de 

poder econômico podem surgir. Essas são situações que, normalmente, são de competência do 

CADE e, portanto, cumpre analisar, ainda que rapidamente, os casos do setor ferroviário que 

já foram avaliados pelo Conselho.94

 

   

A jurisprudência do CADE sobre o setor ferroviário 

 

Lembramos que, ao tratarmos de modelos institucionais, estamos primordialmente 

abordando o tema da regulação normativa, não repressiva. De todo modo, apresentaremos 

alguns casos apreiados pelo CADE. Esses casos são importantes para a análise proposta 

porque ajudam a identificar as falhas regulatórias.  

Da jurisprudência do CADE levantada por nós95, destacamos o Ato de Concentração – 

AC 08012.005747/2006-2196, de relatoria do Conselheiro Luis Fernando Schuartz, o AC 

08000.013801/1997-5297, de relatoria do Conselheiro Thompson Almeida Andrade e o 

Processo Administrativo – PA 08012.007285/1999-7898

O AC de relatoria do Conselheiro Schuartz fez análise minuciosa do mercado 

relevante e das consequências que poderiam ter a operação para o setor, aprovando-a com 

restrições. O relator discorreu sobre a existência, ou não, de concentração horizontal no setor 

e ponderou que: “(...) do fato de cada ferrovia possuir um traçado próprio, não se pode inferir, 

necessariamente, que inexista relação de competição entre as malhas, pois as condições – incluindo 

as comerciais – vigentes para o transporte de um determinado ponto de origem a um determinado 

, também de relatoria do Conselheiro 

Thompson Almeida Andrade.  

                                                           
94 Não ignoramos que a Agência Reguladora tem, também, uma competência repressiva visto que seu poder 
fiscalizatório pode originar processos administrativos repressivos. Entretanto, essa é uma atividade que visa 
analisar o respeito ou não à norma setorial e não, necessariamente, o abuso de poder econômico oriundo da 
posição dominante do agente. Esta é uma atividade que está muito mais afeta às competências do órgão de 
regulação econômica, o CADE, que do órgão de regulação setorial, no caso das ferrovias, a ANTT.  
95 Ver Anexo 3 
96 Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000382601923.pdf Acesso em: 21.10.2013 
97 Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000143621397.pdf Acesso em: 21.10.2013 
98 Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000011211572.pdf Acesso em: 21.10.2013 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000382601923.pdf�
http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000143621397.pdf�
http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000011211572.pdf�
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ponto de destino podem ser tais que façam duas ou mais ferrovias aparecerem, para um conjunto não 

desprezível de demandantes, como canais de transportes substituíveis entre si”. 

O Conselheiro analisou as alegações de geração de eficiências a partir da concentração 

como, por exemplo, a redução de custos, o aumento da quantidade de carga transportada, 

outras eficiências não quantificadas entendidas como “externalidades de rede” e o repasse dos 

ganhos de eficiência aos consumidores. Dessa forma, concordando com a geração de 

eficiências, aprovou a operação sob a condição de firmamento de Termo de Compromisso de 

Desempenho – TCD que deveria, dentre outros termos, conter restrições comportamentais, 

voltadas à redução do risco de adoção de estratégias e condutas discriminatórias. 

O AC de relatoria do Conselheiro Thompson Andrade é singular para o nosso 

trabalho, pois diz respeito à privatização da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD e, por 

extensão, das concessões das Estradas de Ferro Vitória a Minas – EFVM e Carajás – EFC que 

eram concedidas àquela Companhia e atualmente são concedidas à Vale S.A.. A análise foi 

realizada em relação a vários mercados, mas, especificamente em relação ao ferroviário, a 

dimensão geográfica ateve-se à área de influência das Estradas de Ferro e dos terminais 

portuários divididos em dois sistemas: (i) o Sistema Sul, que liga a EFVM ao Porto de 

Tubarão; e (ii) o Sistema Norte, que conecta a EFC ao terminal marítimo Ponta da Madeira. 

Na dimensão produto, a análise envolveu três serviços distintos, quais sejam: (i) os serviços 

de logística ferrovia-porto, que inclui o transporte de mercadorias tipicamente ferroviárias 

produzidas no interior do país e destinadas à exportação, que utilizam a ferrovia de forma 

integrada aos terminais portuários (basicamente, minério de ferro, manganês, ferro gusa e 

grãos agrícolas); (ii) serviços de transporte ferroviário de cargas tópicas do modal destinadas 

ao mercado interno, como granéis sólidos (minérios, ferro-gusa, grãos agrícolas); e (iii) 

serviços de transporte ferroviário de carga geral, ou seja, mercadorias com características de 

“carga geral”, destinadas ao mercado interno.  

 No Sistema Sul, o relator identificou que tão somente em relação ao serviço de ‘cargas 

em geral’ é que havia concorrência com o modal rodoviário, o restante dos produtos ali 

transportados eram cativos da ferrovia (i.e. produtos cujo transporte só é economicamente 

viável por meio de ferrovia); dessa forma, a EFVM tinha, para aqueles produtos, o monopólio 

da oferta. Além do mais, algo como somente um quarto da produção de minério de ferro 

transportado era de propriedade da CVRD, havendo significativa dependência da estrutura por 

parte de outras mineradoras. O mesmo cenário foi apontado para a EFC, que também detinha 

o monopólio da oferta.  
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O conselheiro advertiu a necessidade de estreito acompanhamento a ser realizado pelo 

poder concedente daquelas Estradas de Ferro, em virtude do poder de mercado identificado. À 

época, a regulação do setor ferroviário era de competência do Ministério dos Transportes que 

agia por meio de sua Secretaria de Transportes Terrestres – STT. Acerca da atividade dessa 

Secretaria o Relator indicou diversas dificuldades no exercício de suas funções, 

principalmente a fiscalizatória, e exaltou a existência de assimetria informacional sobre as 

condições em que os serviços eram, naquelas Estradas, prestados.  

Dessa forma, condicionou a aprovação do AC a três obrigações: (i) criação de 

subsidiárias integrais para exploração das Estradas de Ferro, uma para cada, permitindo a 

separação jurídica entre os serviços concedidos e as demais atividades desenvolvidas pela 

CVRD; (ii) celebração de termos aditivos aos contratos de concessão para adequá-los à 

legislação que à época vigorava, para estabelecer metas de produção e segurança; e (iii) 

celebração de termos aditivos aos contratos para inclusão de cláusula que tornaria obrigatória 

a observância de norma protetiva dos usuários produtores de bens cativos da ferrovia que 

dispunha: “A tarifa para o usuário com elevado grau de dependência do transporte ferroviário 

será estabelecida através de contrato voluntário; caso não haja acordo, o usuário poderá 

solicitar à concedente a fixação de tarifa específica, que leve em consideração os custos 

operacionais envolvidos, na forma da Norma Complementar n. 3, de 29 de junho de 1999”.  

O PA que fizemos referência é decorrente do AC supra abordado. O objeto desse 

Processo foi um contrato celebrado após ato de concentração, no qual constava: i) exigência 

de exclusividade de transporte de determinada carga e; ii) cobrança de preço maior quando a 

quantidade excedesse determinado patamar. Inicialmente, entendeu-se que a Concessionária 

havia incorrido nas condutas dos incisos V, XII e XXIV, do artigo 21 da Lei 8.884/94, quais 

sejam: criar dificuldades ao desenvolvimento da empresa concorrente ou adquirente de bens e 

serviços; discriminar adquirentes de serviço; e impor preços excessivos.  

Sobre a arguição preliminar trazida pela parte, no sentido de que nem o CADE nem a 

SEAE teriam competência para a análise do caso, o Relator rebatou o argumento destacando 

que a lei não discrimina quais setores podem ou não ser objeto de fiscalização pelo Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC. “Apenas dispõe que compete aos órgãos 

integrantes do SBDC a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, não 

fazendo qualquer distinção entre o órgão julgador dos setores regulados ou não regulados.” 

No mérito, entretanto, o Relator acatou os argumentos apresentados e decidiu pela 

improcedência do PA, visto que as cláusulas do contrato eram necessárias ao bom 

funcionamento do negocio – considerando o mau momento por que vinham passando as 
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ferrovias brasileiras e, em face dos altos investimentos realizados pela concessionaria em 

ativos específicos “se tornam necessárias regras claras definindo-se o compartilhamento do 

risco, para o desenvolvimento de relações estáveis e mutuamente vantajosas”.  

Verifica-se, portanto, que existem questões concorrenciais relevantes na disciplina do 

setor ferroviário, e que devem ser consideradas no desenho do marco regulatório. 

 

1.4.  A concorrência intramodal nos transportes ferroviários: as ferramentas 

regulatórias 
 

Considerando o que foi dito até o momento, passamos à análise dos mecanismos 

regulatórios aptos a colocar alguma concorrência no exercício da atividade ferroviária. Para 

tanto, é importante lembrar que a inserção de concorrência em um setor de monopólio natural 

é, ao menos em princípio, inviável. Entretanto, há formas de superar alguns dos aspectos 

desses setores, de modo a conferir alguma competitividade na atividade.99 De modo geral, 

abordaremos nesse tópico dois recursos: (i) o compartilhamento de infraestrutura, que se 

subdivide entre os modelos de tráfego mútuo e direito de passagem; e (ii) a  fragmentação dos 

serviços, também denominada desverticalização (ou unbundling).100

Esses recursos, que visam conferir competitividade ao setor ferroviário, são 

implementados via regulação estatal, que tem a missão de estabelecer condições mínimas de 

concorrência.

  

101

                                                           
99 “De outro lado, quando a concorrência for possível (o que exige, evidentemente, viabilidade técnica), os 
antigos monopólios naturais devem ceder espaço a novas configurações de mercado. Deve haver uma 
pluralidade de fornecedores, mesmo que atuando através da mesma infraestrutura (mediante compartilhamento 
com base na essential facility doctrine). Pode ocorrer, se necessário, a segregação das atividades antes 
concentradas nas mãos do monopolista, a fim de que sejam exploradas por pessoas diferentes (fenômeno, como 
visto, designado por desintegração vertical, ou unbundling).” (grifamos) NESTER, op., cit.,  p. 70 

 Segundo NESTER, “considerando que a concorrência é, ao menos em 

princípio, inapropriada em tais situações, faz-se necessária a introdução de uma “mão-

visível” que possa direcionar o mercado para alcançar resultados ótimos por meio da via 

100 “A regulação dos monopólios naturais justifica-se tanto para se evitar que o monopolista detentor da 
infraestrutura possa abusar da sua posição dominante em detrimento dos consumidores (por exemplo, mediante 
restrição da oferta ou prática de preço supracompetitivo), como para impedir o ingresso de novos agentes 
econômicos que, necessitando duplicar a infraestrutura, farão o mercado atuar de forma ineficiente, em escala 
subótima. Nesse sentido, uma técnica de regulação que se tornou comum nesses casos exige a separação da 
titularidade ou operação da rede da prestação de serviços a partir da rede.” SAMPAIO, op., cit., p. 57. 
101 “Assim, sempre que a concorrência se mostrar imperfeita (quando o mercado apresentar falhas), a regulação 
deve ser voltada à eliminação dessas falhas e ao restabelecimento das condições de concorrência possível, 
forçando o mercado a aproximar-se do ideal da concorrência perfeita.” NESTER, op., cit., p. 71. 
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concorrencial”.102 E o argumento de validade é extraído da chamada teoria das essential 

facilities103 que prega o direito de acesso às redes de infraestrutura como forma de coibir o 

abuso de poder econômico.104

 

 

1.4.1.  O compartilhamento de infraestrutura  

 

O compartilhamento importa na não vedação de acesso à infraestrutura por aquele que não 

a detenha. Ou seja, o monopolista tem faculdades sobre a rede, entretanto, não pode vedar o 

uso por terceiros. Essa premissa de compartilhamento tem suas origens desenvolvidas na 

essential facility doctrine, que, por vez, prega o livre acesso ao mercado – que não seria 

possível sem o acesso à facility.105 Este termo, facility, não tem uma tradução simples e clara 

para o português, tampouco é sua definição consensual.106

                                                           
102 NESTER, op., cit., p. 44 

 Entretanto, de uma forma muito 

103 “Para que o mercado exista é preciso reconhecer a todos os operadores o livre acesso ao mesmo e às 
instalações ou infraestruturas essenciais, sem as quais a prestação do serviço é impossibilitada. É sabido que a 
maioria dos serviços públicos estão, de um modo ou de outro, conectados a redes físicas ou infraestruturas as 
quais os prestadores dependem: redes elétricas, oleodutos e gasodutos, redes ferroviárias, estações e aeroportos, 
redes de telecomunicação (por cabo ou ondas), redes de abastecimento de água, rede de rodovias, etc. Essas 
instalações reúnem, quase sempre, as características de um monopólio natural, entendendo por tal aquela 
situação em que uma só empresa produz o output desejado a menor custo que qualquer combinação de mercado 
que envolva duas ou mais empresas. Pois bem, há que reconhecer aos operadores o direito de acesso ao 
mercado. A efetividade do acesso às redes é que é o direito de acesso ao mercado. A efetividade do direito de 
acesso é que determinará a competição real na oferta dos serviços. Assim, a atribuição do direito de acesso e suas 
condições devem ser definidas com precisão pela regulação. Se pode permitir  que algumas questões fiquem a 
cargo de negociações bilaterais (por exemplo, afixação do pedágio pode ser pactuada direta manete entre as 
partes), mas se o acordo  não é possível, regras claras devem ser estabelecidas, formas rápidas de decisão e 
execução dessas de modo a obrigar todos.” (tradução livre) ORTIZ, op., cit., 2004. p. 615 
104 “E essa possibilidade existe não só pelo crescimento desses mercados, mas especialmente em função do 
avanço tecnológico, que tem propiciado soluções práticas destinadas a viabilizar a competição, inclusive através 
do aproveitamento de uma mesma infraestrutura ou rede (mesmo que parcialmente) por duas empresas 
concorrentes, de modo a se reconhecer, para determinados concorrentes, mediante o preenchimento de certos 
requisitos, o direito de acesso àquelas infraestruturas já estabelecidas.” NESTER, op., cit., p. 44 
105 “Para que o mercado exista é preciso reconhecer a todos os operadores, em iguais condições, o livre acesso ao 
mercado e às instalações e infraestrutura essenciais – a rede – sobre as quais é realizada a prestação do serviço. 
(tradução livre) CASSAGNE, Juan Carlos; ORTIZ, Gaspar Ariño. Servicios públicos, regulación y 
renegociación. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2005. p. 27. 
106 “O termo "essential facilities doctrine" foi originado em um caso norte-americano de direito antitruste, mas 
agora tem significados múltiplos, cada qual, entretanto, versa sobre a garantia de acesso à uma estrutura, que não 
seria possível para alguns, caso não houvesse um mandamento. A variação na definição é grande. De fato, não 
há concordância até mesmo em relação à visão americana de “essential facility”. Entre países a variação é ainda 
maior.” (tradução livre) ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 
OCDE. The essential facilities concept. Paris, 1996. Disponível em: 
http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf. Acesso em: 10 de set. 2013. 

http://www.oecd.org/competition/abuse/1920021.pdf�
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simples, podemos dizer que uma ‘essential facility’ é aquela estrutura cuja duplicação não é 

economicamente viável.107

Esta é uma doutrina que nasceu nos Estados Unidos, inicialmente considerada pelo 

direito antitruste, e que serviu, posteriormente, para garantir o direito de acesso de terceiros à 

rede. A ideia do livre acesso de terceiros como pressuposto para a adequação da prestação dos 

serviços públicos foi uma abordagem econômica comum em vários setores, com amplo 

amparo na doutrina jurídica das essential facilities. De acordo com relatório da OCDE, The 

Essential Facilities Concepts

  

108, o caso que liderou a aplicação da doutrina nos Estados 

Unidos foi o MCI Communications Corp. v. AT&T. Nesse momento, ficou decidido que 

eram necessários quatro elementos para ensejar responsabilidade sob a teoria das essential 

facilities, a saber: (1) controle da facilitiy por meio de monopólio; (2) incapacidade prática ou 

razoável de um competidor duplicar a estrutura da facility; (3) a negativa do uso pelo detentor 

da facility a um competidor; e (4) a viabilidade de oferta do uso da estrutura.109

Outro elemento trazido pela jurisprudência norte-americana, sobre a inviabilidade de 

duplicação da infraestrutura, é um standard de economicidade. Dessa forma, alguém que 

reclame o não acesso à infraestrutura tem o ônus de provar mais que mera inconveniência; 

deverá demonstrar perda econômica e não existência de alternativa para acesso àquela facility. 

Ressalta-se que a negativa de acesso pode se materializar por irrazoável mudanças no serviço 

prestado ou taxas cobradas, assim como negação absoluta.

  

110

O mesmo relatório da OCDE aborda a aplicação da teoria na União Europeia. Segundo 

a Organização, parece não haver clara declaração de aplicação da teoria na jurisprudência 

europeia. Entretanto, o relatório enumera três possíveis fontes de inicial aplicação: duas 

decisões da Corte Europeia de Justiça sobre recusa de contratar por sociedade com posição 

econômica dominante (que não eram exatamente casos sobre essential facilities)

   

111

                                                           
107 GAUTIER, Axel; MITRA, Manipushpak. Regulation of an open access essential facility. Economica, The 
London School of Economics and Political Science, v. 75, nov. 2008, pp. 662-682. p. 662. 

 e, a 

terceira fonte, seria a primeira decisão da Comissão Europeia que utilizou o termo essential 

108 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. op., cit. 
109 “Este caso se apresenta paradigmático por terem sido expostos os elementos caracterizadores da doutrina das 
essential facilities, quais sejam: controle de uma infraestrutura essencial por parte de um monopolista; 
impossibilidade de os concorrentes duplicarem a infraestrutura; negativa, pelo incumbente, de permitir o uso da 
infraestrutura pelo concorrente; e viabilidade de tal compartilhamento (i.e., a inexistência de causas legítimas 
que o impeçam).” SAMPAIO, op., cit., p. 147. 
110 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. op., cit. 
111 “As duas decisões da Corte de Justiça Europeia -- Commercial Solvents e United Brands – colocaram um de 
ver de fornecimento de empresas que detenham posição dominante.” ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. op., cit. 
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facility – Sea Containers v. Stena Sealink OJ L 15/8 (1993). Nessa oportunidade, a Comissão 

determinou que uma empresa que ocupe uma posição dominante no provimento de uma 

essential facility e que a use simultaneamente e, ainda, que recuse o acesso a outras 

companhias à estrutura sem justificativa objetiva ou que ofereça aos seus concorrentes o 

serviço em condições menos favoráveis que aquela que executa para si, estaria infringindo o 

art. 86 do tratado, se observável a situação em conjunto com as outras condições do artigo.112

No Brasil, houve discussão sobre aplicação da doutrina das essential facilities no 

Processo Administrativo nº 08012.002692/2002-73

  

113

O Conselheiro Relator adotou os parâmetros utilizados pela doutrina americana e 

chamou atenção ao fato de que a análise daqueles elementos deveria ser feita sob o ponto de 

vista das justificativas utilizadas para a eventual recusa de acesso. “Em qualquer caso, a 

necessidade de o proprietário original da infraestrutura recuperar os investimentos por ele 

aportados também é reconhecidamente relevante, e coloca-se como justificativa plausível 

para uma negativa de acesso de terceiros à rede, temperando uma aplicação de outro modo 

peremptória e limitada da doutrina de essential facilities.” Ademais, foi enfatizado que o 

compartilhamento da capacidade de uma infraestrutura é um problema bastante complexo, 

sendo a regulação ex ante a melhor forma de lidar com a questão. 

, em que se discutiu suposta infração 

por parte da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) e da Transportadora Brasileira Gasoduto 

Bolívia-Brasil (“TBG”), em virtude de alegada negativa ou limitação de acesso à estrutura do 

Gasoduto Bolívia-Brasil. Nessa oportunidade, o Conselheiro Relator Carlos Ragazzo 

advertiu: “tendo em vista que a operação de gasodutos de transporte de gás natural 

consubstancia-se, em regra, um monopólio natural, e que a malha dutoviária é a principal 

forma de ligação entre a produção e a distribuição do gás natural, com a possibilidade de 

competição nos mercados à jusante, tal infraestrutura é considerada uma típica essential 

facility, sendo importante a provisão de acesso a terceiros não proprietários da rede.” 

Assim sendo, temos que o compartilhamento de infraestrutura tem respaldo e é 

intimamente ligado com a doutrina em questão e consiste em utilização da estrutura do 

detentor por terceiro, concorrente ou não.114

                                                           
112 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – OCDE. op., cit. 

 Visualizou-se então, outrossim, que além do 

113 Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000424521493.pdf Acesso em: 10 de set. 2013. 
114 “Um exemplo costumeiramente utilizado pela doutrina refere-se às ferrovias. Seria economicamente inviável 
duplicar a infraestrutura ferroviária para se viabilizar uma maior competição entre as operadoras. Em razão dessa 
inviabilidade econômica (ou até mesmo técnica – em alguns casos), verificou-se a possibilidade de existir um 
compartilhamento de infraestrutura já montada – impedindo, assim, uma espécie de reserva de utilização do 
bem. Com isso, a proprietária da rede obteria benefícios econômicos em razão da sua utilização por terceiros. 
Dessa forma, essas empresas poderiam competir entre si para obter a preferência dos usuários. O mesmo 

http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000424521493.pdf�
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compartilhamento da infraestrutura (que é, necessariamente, de uso comum), há a 

possibilidade de singularização dos serviços prestados. Utilizando-se da infraestrutura, as 

operadoras podem prestar variados serviços, distintas modalidades de transporte, distintos 

horários e qualidades e etc., ou seja, em um mesmo setor foi concebida a diversificação dos 

serviços ofertados.115

No setor ferroviário, essa diversificação de oferta foi possível, primeiramente, com a 

figura do tráfego mútuo, o qual passamos a comentar. 

  

 

O tráfego mútuo 

 

O tráfego mútuo traz embutida a ideia de que o detentor da infraestrutura de transporte 

– que é proprietário privado de um bem comum – deve garantir o direito de acesso com os 

mesmos direitos e prerrogativas àqueles que de alguma forma vão utilizar-se da estrutura. Não 

incorrendo em discriminação. Isso porque, com a manutenção da posição de monopolista 

daquele que detinha uma infraestrutura que consistia em bem comum – ou uma facility, para 

adotar a terminologia até então empregada –, passaram a surgir casos de discriminação contra 

competidores menos favorecidos. Há muito que se passou a questionar o quão justa seria a 

garantia de privilégios e exclusividades para o uso da infraestrutura.  

Nesse sentido, aqueles que detinham tal estrutura de transporte passaram a ter 

obrigação de contratar116

                                                                                                                                                                                     
exemplo das ferrovias também poderia ser utilizado para diversos outros setores, como os portos e aeroportos.” 
RIBEIRO, op., cit., p. 134. 

, em função da natureza da atividade exercida – havia ali um 

interesse público que justificava a imposição dessa obrigação. Todavia, a obrigação em 

contratar não é a resposta para todos os problemas. É que além do transportar o bem, o 

transportador passa a ser depositário no interregno temporal que dura a operação de 

115 CASSAGNE; ORTIZ, op., cit., p. 31. 
116 “O detentor do poder econômico (justamente em virtude desse fato, e em contraposição àquele que não o 
detém) possui certas obrigações (relativamente à sociedade) não exigíveis dos demais. Isso não significa, 
evidentemente, que esse agente estará sempre obrigado a contratar, mas que, ao contrário de outros ( não 
detentores de poder econômico), não poderá, igualmente, a seu bel-prazer, discrição ou conveniência, recusar-se 
pura e simplesmente (invocando ideologicamente o princípio da liberdade de iniciativa). A sua liberdade é, sim, 
mais restrita, em contrapartida a uma situação específica desse agente (titular de poder econômico), a qual, por 
óbvio, também confere vantagens. Isso significa aplicar o postulado da proporcionalidade e limitar o conjunto de 
justificativas admissíveis para a recusa, quando adotada por agente detentor de poder econômico.” 
GONÇALVEZ, Priscila Brolio. A obrigatoriedade de contratar no direito antitruste. São Paulo: Singular, 2010. 
p. 70 
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deslocamento. Estamos falando de questão que envolve serviço de transporte e qualidade do 

serviço para manutenção da qualidade dos bens transportados.  

Na mesma linha de raciocínio deve ser entendida a operação do tráfego mútuo, que é 

caracterizada pela atividade conjunta entre diferentes concessionárias e se verifica quando 

uma delas deseja ultrapassar as fronteiras de sua concessão. Essa operação é fruto de 

imposição normativa, não configurando prestação de serviço, mas sim cumprimento de 

obrigação.  

No caso brasileiro, o tráfego mútuo operacionaliza-se pela “partilha do frete entre as 

concessionárias e a compensação dos débitos e créditos recíprocos, decorrentes do 

compartilhamento dos recursos operacionais”.117

 

 O tráfego é, então, uma ‘operação 

compartilhada’ em que a concessionária que deseja prestar serviços de transporte para além de 

sua malha ferroviária, o fará na malha da outra concessionária, compartilhando os recursos 

operacionais.  

O direito de passagem  

 

Como solução alternativa ao tráfego mútuo, pode-se adotar no setor ferroviário a 

figura do direito de passagem. 

O direito de passagem consiste na utilização, por uma concessionária, da infraestrutura 

ferroviária administrada por outra, mediante remuneração – a operação da atividade é 

exercida, nesse caso, pela concessionária que irá exercer seu direito de passagem e não pela 

‘anfitriã’, conforme ocorre no tráfego mútuo.  

Pode-se entender que o direito de passagem (ou open access)118

                                                           
117 CARVALHO DE OLIVEIRA, Ricardo Wagner. Direito dos Transportes Ferroviários. Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2005. p. 228. 

 consagra a 

liberalização do mercado de transporte ferroviário; por liberalização de mercado entendemos 

118 “‘Open access’ significa que cada competidor que sustenta algumas características pré-requeridas (e.g. 
exigências técnicas, de segurança e saúde financeira) pode ter acesso à estrutura essencial de forma não 
discriminatória. Por exemplo, na União Europeia empresas ferroviárias precisam obter uma licença e um 
certificado de segurança estatal para poder prestar serviços ferroviários. Permitir o acesso não discriminatório às 
estruturas essenciais é uma prática bastante comum. É também bastante comum ter um regime regulatório 
assimétrico entre o titular e os entrantes. Os entrantes têm liberdade para escolher em qual mercado querem atuar 
[dentro de um mesmo setor] e quais consumidores querem servir, enquanto que o titular é forçado a servir todos 
os consumidores (e.g. obrigações de serviços universais).” (tradução livre) GAUTIER, Axel; MITRA, 
Manipushpak. Regulation of an open access essential facility. Economica, The London School of Economics and 
Political Science, v. 75, nov. 2008, pp. 662-682. p. 663. 
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a possibilidade de um competidor acessar a infraestrutura do detentor regulado se assim 

desejar.119

 

   

1.4.2.  A Fragmentação dos serviços ou desintegralização vertical (unbundling) 

 

Além disso, o setor ferroviário também pode ser objeto da técnica da desintegração 

vertical. 

Ao pensarmos em fragmentação dos serviços, estamos aludindo à separação das 

atividades do setor que constituem realmente um monopólio, daquelas que comportam 

alguma concorrência no processo de prestação do serviço. Importa na segmentação dos 

serviços públicos. A análise de cada uma dessas etapas nos mostra que nem todas as fases de 

prestação de determinado serviço público precisa continuar sendo prestado em regime 

monopolístico, para garantir a geração de bem estar social esperada. Mais, entendeu-se que 

com o parcelamento da atividade haveria a possibilidade de maximizar a obtenção de 

excedentes à sociedade.120

O que se verifica, em termos práticos é que a desagregação vertical incorre na 

separação da atividade de gestão da infraestrutura da atividade de prestação dos serviços. De 

acordo com ALEXANDRE NESTER, é justamente na prestação dos serviços desenvolvidos 

naquela infraestrutura que se verifica a possibilidade de competição, de modo que, para o 

autor, o modelo ideal configura-se nos seguintes termos: “uma empresa gerindo a 

infraestrutura (sem prestar serviços a ela inerentes) e várias empresas concorrendo nos 

segmentos dos serviços que são ofertados com base nessa infraestrutura.” Completa o 

raciocínio exemplificando que nas ferrovias “pode ocorrer desagregação entre a titularidade e a 

exploração das composições de vagões, as vias férreas, os terminais, os serviços de assistência, 

etc.”

 

121

O mesmo autor ainda ressalta que existem três formas de promoção de 

desverticalização: (i) pela desagregação contábil; ainda que distintas as fases da atividade, 

adota-se uma contabilidade distinta para cada, para garantir mínima transparência, 

especialmente em relação à inexistência de subsídios cruzados; (ii) pela desagregação 

jurídica; nesse modelo é vedada a exploração em diferentes segmentos de um mesmo setor 

  

                                                           
119 Id., p. 662. 
120 RIBEIRO, op., cit., p. 133. 
121 NESTER, op., cit., p. 57 
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pela mesma pessoa jurídica – importará, também, na desagregação contábil, mas não impedirá 

que um mesmo grupo econômico, por meio de diferentes personalidades jurídicas, atue nos 

diferentes segmentos; e (iii) pela desagregação societária (ou acionária); essa visando que um 

mesmo grupo econômico detenha as diferentes fases da atividade econômica. 

 
Note-se, enfim, que o processo de desagregação vertical agrega dois 
objetivos extremamente relevantes para o estabelecimento de um ambiente 
concorrencial. Primeiro, propicia que o processo de concorrência instale-se 
com total transparência, de modo a evitar os subsídios cruzados que 
poderiam surgir caso a mesma empresa fosse responsável pela gestão da rede 
e pela prestação dos serviços (tal como ocorria, até então, no regime de 
monopólio). Depois, possibilita a aplicação de regimes jurídicos distintos às 
atividades. Assim, em se tratando de atividade competitiva, o papel 
regulador do Estado será destinado a recriar o mercado e defender as 
liberdades a ele inerentes: liberdade de entrada no mercado (mediante 
autorização, não mais concessão), liberdade de acesso ao mercado (acesso à 
rede sobre a qual a atividade se desenvolve), liberdade de contratação e 
formação competitiva de preços (para operar de acordo com os princípios 
comerciais) e, por fim, liberdade de retorno dos investimentos realizados.122

 
  

De todo modo, em que pese a existência de diferentes modelos de desverticalização, 

entendemos que a fragmentação do serviço há de vir, pelo menos, acompanhada da 

“dissociação da titularidade de exploração” para que a estrutura como um todo possa 

aproveitar os benefícios da concorrência. Se as diferentes fases de exploração estiverem nas 

mãos de um mesmo agente econômico, há riscos de subsídio cruzado.123

                                                           
122 NESTER, op., cit., pp. 57-59 

 Ou seja, os custos da 

etapa competitiva seriam transferidos para a etapa monopolizada. Em termos práticos, sem a 

diferenciação de titularidade, possibilita-se a prática de preços irrisórios na fase em que o 

serviço é prestado sob o regime concorrencial, compensando a perda de lucratividade no 

123 “Subsídio cruzado, na definição geral, é um problema porque um mercado monopolizado não regulado gera 
ganhos que podem ser realocados em outros mercados: serviços monopolísticos rentáveis podem ser usados para 
diminuir os preços de outro serviço que não é monopolizado, causando concorrência desleal no segundo 
mercado. (...) O subsídio cruzado não é verificado, principalmente, entre os serviços rentáveis, mas de um que é 
rentável para outro serviço que não é rentável, mas que é mantido por razões outras que não aquela da 
racionalidade empresarial. Na verdade, além dos serviços de mercado, cujos custos de funcionamento são 
cobertos pelas receitas do próprio mercado, e serviços sociais, os quais as receitas incluem também subsídios, há 
um terceiro segmento ‘escondido’. É o segmento de perda de serviços de mercado, i. e. aqueles negócios 
ferroviários cujas receitas de mercado não cobrem seus custos e cuja existência só é possível através de 
‘subsídios’ ocultos, provenientes de outros segmentos de mercados e outros serviços. Esse fenômeno é 
tipicamente verificado no segmento de longa distância” (tradução livre) BERIA, Paolo; QUINET, Emile; de 
RUS, Gines; SCHULX, Carola. A comparison of rail liberalisation levels across four European countries. Artigo 
apresentado na 12º World Conference on Transport Research – WCTR, Jul./2010, Lisboa, Portugal. (MPRA 
Paper No. 29142, posted 25. February 2011) Disponível em: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29142 Acesso em: 
17.09.2013  

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29142�
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segmento monopolizado; anulando os benefícios oriundos da competição.124

  

 Não se descarta 

a possibilidade de o regulador estabelecer teto tarifário para a atividade que não se encaixa no 

regime de competição, entretanto, o risco do subsidio cruzado apenas se inverte e o que será 

verificado é a compensação da perda de lucratividade imposta pelo teto tarifário via aqueles 

serviços prestados sob regime de concorrência.  

                                                           
124 RIBEIRO, op., cit., p. 133.  
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2. O SISTEMA FERROVIÁRIO ALEMÃO 

 

2.1. Panorama geral  

 

Originariamente, os sistemas ferroviários na Europa eram organizados em monopólios 

estatais separados sob a regência das normas de cada país. Hoje, entretanto, com o advento da 

União Europeia, os Estados tiveram que adequar seus sistemas às diretivas do bloco.125 Nossa 

proposta é, então, tentar entender como ocorreram essas transformações no sistema de 

transporte ferroviário alemão. Para tanto, precisamos firmar que o principal objetivo na 

reforma proposta pela Comissão Europeia, através da Diretiva 440/1991 é a gradual 

desmonopolização do setor ferroviário com a finalidade de criar um mercado ferroviário 

europeu aberto e competitivo.126 127

Presentemente, o sistema ferroviário Alemão é coordenado por uma Holding, a 

Deutsche Bahn AG – DBAG, que é uma sociedade por ações cujo capital encontra-se 100% 

sob titularidade da República Federativa da Alemanha.

 

128 129

                                                           
125 A União Europeia, como hoje conhecida, teve sua origem na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA) e na Comunidade Econômica Europeia (CEE). Entretanto, apenas em 1993, com o Tratado de 
Maastricht, o bloco passou a denominar-se União Europeia, esse tratado teve sua última significativa revisão em 
2009, originando o Tratado de Lisboa. Os Estados parte da UE têm o dever de observar a legislação comunitária 
que passou a versar , se assim não o fizerem, estarão descumprindo o tratado europeu. 

 A DB surgiu em 1994 através da 

unificação das malhas ferroviárias do leste e oeste, à época, Deutsche Bundesbahn (oeste) e 

Deutsche Reichsbahn (leste). Sua transformação em Holding, entretanto, ocorreu entre os 

126 PAVLYUK, Dmitry. An efficiency analysis of European countrie´s railways. Proceedings of the 8th 
International Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication, Out./2008. pp. 229-
236. (MPRA Paper No. 20922, posted 25. February 2010) Disponível em: http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/20922/ Acesso em: 26.09.2013. 
127 “Em algumas décadas as ferrovias vêm mudando marcadamente no EUA, Japão, África, América do Sul, e 
teve início uma reforma na UE. A característica comum dessas reformas é tentar transformar o modelo 
“protegido” dos monopólios em um ambiente mais competitivo ou, ao menos, dar lugar a companhias mais 
eficientes. Nesse movimento geral, a União Europeia adotou uma via original que implica na separação entre 
infraestrutura e operação. Significa que a infraestrutura deve ser regulada per se e não como um componente de 
um sistema integrado” BOUF; LÉVÊQUE. op., cit., p. 2  
128 Ver Anexo 4. 
129 Apesar de a totalidade do controle estar nas mãos do Governo Federal Alemão, a DB é uma sociedade 
constituída sob as regras do direito privado e não do direito público. Isso significa que o capital da Holding é 
totalmente estatal, porém sua contabilidade, gestão e estruturação segue a racionalidade do direito privado, em 
que pese algumas considerações acerca da independência da sociedade. De toda forma, essa modelagem em 
conjunto com as exigências da legislação europeia fez com que fosse identificado um processo de privatização 
do setor – é esse o tratamento dado pela doutrina majoritária. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20922/�
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/20922/�
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anos de 1997 e 1999, quando se entregou as subsidiárias as unidades de negócio e a 

propriedade da infraestrutura restando a gestão à DB.130 131

As autoridades federais com competência sobre as ferrovias, além do Ministério 

Alemão dos Transportes, Construção e desenvolvimento Municipal, que cuida do 

planejamento do setor, são a Agência Federal de Redes (Bundesnetzagentur) e a Autoridade 

Federal de Ferrovias (Eisenbahnbundesamt).  

 

A Agência Federal de Redes tem competência sobre os setores de eletricidade, gás, 

telecomunicação, correspondência postal e ferrovias. É uma autoridade independente e 

intersetorial, responsável pela regulação do setor ferroviário desde 2006.132 Sua atividade 

consiste no monitoramento da competição no setor, assegurando o acesso não discriminatório 

à rede de infraestrutura. Em que pese sua independência, a Agência está vinculada ao 

Ministério Federal da Economia e Tecnologia, de acordo com a lei que rege sua atividade.133

Separa-se a atividade de controle da Agência de Redes em dois momentos, um ex ante 

e outro ex post.  O primeiro momento da atividade concerne às questões de planejamento, 

como a alocação dos trajetos que envolvem a operação de transporte em acordo com a 

capacidade da malha, o acesso aos serviços acessórios, e o fechamento de acordos-quadro que 

versem sobre o uso da infraestrutura, para fins de averiguar sua compatibilidade com as regras 

de acesso à infraestrutura ferroviária. O controle ex post, por outro lado, comporta a 

competência da Agência para exigir alterações de contratos ou decisões negociais que 

 

                                                           
130 HAFNER, Philipp. Enflechtung und Wettbewerb im Eisenbahnwesen: Europarechtliche Vorgaben, nationale 
Umsetzung, tatsächliche Situation. Hamburg: Dr. Kovač, 2011. p. 3. 
131 A Holding, hoje, é composta por 10 principais subsidiárias, quais sejam: (i) DB Bahn Fernverkehr, 
responsável pelo transporte nacional e internacional de longa distância; (ii) DB Bahn Regio, responsável pelo 
transporte regional e metropolitano; (iii) DB Arriva, é a subsidiária que, a partir de 2011, cuida de todos os 
transportes regionais de passageiros que ocorram fora do território alemão; (iv) DB Schrenker Logistics, oferece 
serviços de soluções em logística e integração, assim como, serviços de transporte terrestre, aéreo e marítimo no 
continente europeu; (v) DB Schrenker Rail, é a subsidiária que cuida do transporte terrestre de mercadorias 
(serviço e soluções); (vi) DB Netze Fahrweg, que cuida da infraestrutura de trilhos; (vii) DB Netze 
Personenbahnhöfe, é a subsidiária que cuida das estações ferroviárias, que integram a infraestrutura; (viii) DB 
Energie GmbH, que tem por objeto trazer soluções para o abastecimento de energia, elétrica, gás e combustível 
utilizados no transporte ferroviário; (ix) DB Systemtechnik, é a subsidiária responsável pela integração funcional 
do sistema ferroviário, assim como, de investimento em tecnologia do sistema e da melhoramentos operacional 
da infraestrutura; e (x) DB Dienstleistungen, que cuida do setor de vendas, relação com o cliente. Ademais, a DB 
tem uma série de pequenas subsidiárias que cuidam dos investimentos a serem feitos. Disponível em: 
http://www.deutschebahn.com/de/konzern/geschaeftsfelder/ Acesso em: 17.09.2013 
132 Sua competência sobre o setor ferroviário está disposta entre os §14b e 14f da Lei Geral de Ferrovias. 
133 A lei que rege a autoridade está disponível em: http://www.gesetze-im-
internet.de/begtpg/BJNR200900005.html Acesso em: 12.11.2013 

http://www.deutschebahn.com/de/konzern/geschaeftsfelder/�
http://www.gesetze-im-internet.de/begtpg/BJNR200900005.html�
http://www.gesetze-im-internet.de/begtpg/BJNR200900005.html�
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infrinjam a regulação.134 À Agência cabe, ainda, a regulação das tarifas, que é realizada via 

imposição de teto tarifário (ou regulação price-cap).135

Por sua vez, a competência da Autoridade Federal de Ferrovias

 
136

 Sobre o sistema ferroviário alemão recai, ademais, a regulação econômica do direito 

antitruste. Em especial, o direito de acesso à infraestrutura tem salvaguarda legal específica, 

tanto no direito interno alemão, quando no direito europeu. A norma proibitiva do abuso de 

poder dominante está disposta nos §§19 e 20 da Lei Antitruste Alemã (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen)

 envolve o trabalho 

de licenciamento e supervisão da atividade, no que respeita as questões relacionadas à 

segurança no transporte.   

137, assim como no art. 102 do Tratato da União Europeia.138

O abuso de posição dominante, no caso alemão, também tem respaldo na doutrina das 

essential facilities, resguardando o direito acesso à infraestrutura, positivada no §19, (4), 4 da 

Lei Antitruste Alemã. A norma setorial específica está disposta no §14 (1) da Lei Geral de 

Ferrovias e visa garantir o acesso não discriminatório à infraestrutura ferroviária. A jurisdição 

   

                                                           
134 SCHIMITT, Thomas; STAEBE, Erik. Einführung in das Einsenbahn-Regulierungsrecht. Munique: Beck, 
2010. p. 9 -11 
135 “A Agência de Redes adotou modelo regulatório de teto tarifário (ou price-cap), em relação aos encargos pelo 
uso da infraestrutura ferroviário. De acordo com a Agência, as pequenas e médias empresas, entretanto, devem 
ser excluídas da obrigação de respeito ao limite tarifário. Para determinação do teto aplica-se uma fórmula que 
considera resultados práticos dependendo, nomeadamente, do estabelecimento de quoeficientes denominados 
‘fatores de eficiência’, elegíveis para a inclusão, na tarifa, do custo de capital e da inflação. A Agência entende 
que a fórmula de teto deve ser aplicada para seis diferentes “cestas de produtos”.” Id., p. 357-358 
136 Funciona sob a supervisão jurídica e técnica do Ministério Alemão dos Transportes, Construção e 
desenvolvimento Municipal (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung – BMVBS). Disponível 
em: 
http://www.eba.bund.de/DE/SubNavi/EBA/_Function/TeaserBox/01_TeaserBox_Willkommen.html;jsessionid=
26610CE6C5CB2A9CA747C4FCE78D7E80.live1041 Acesso em: 11.11.2013 
137 O §19 versa sobre as condutas proibidas por empresas dominantes e o §20 sobre as condutas proibidas para as 
empresas com relativo ou superior poder de mercado. A lei está disponível em: http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/gwb/gesamt.pdf Acesso em: 13.11.2013 
138 Artigo 102º (ex-artigo 82º TCE)  
É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja susceptível de afectar o comércio 
entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem de forma abusiva uma posição 
dominante no mercado interno ou numa parte substancial deste. Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, 
consistir em:  
a) Impor, de forma directa ou indirecta, preços de compra ou de venda ou outras condições de transacção não 
equitativas;  
b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores;  
c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes 
colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;  
d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de prestações 
suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objecto 
desses contratos. 

http://www.eba.bund.de/DE/SubNavi/EBA/_Function/TeaserBox/01_TeaserBox_Willkommen.html;jsessionid=26610CE6C5CB2A9CA747C4FCE78D7E80.live1041�
http://www.eba.bund.de/DE/SubNavi/EBA/_Function/TeaserBox/01_TeaserBox_Willkommen.html;jsessionid=26610CE6C5CB2A9CA747C4FCE78D7E80.live1041�
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwb/gesamt.pdf�
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwb/gesamt.pdf�
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do direito da concorrência permanece especialmente “sobre a revisão dos fatos das situações 

de negativa de acesso à infraestrutura”.139

 

 (tradução livre) 

2.1.1. A primeira etapa da reforma ferroviária  

 

O modelo atual, conforme apresentado em linhas gerais, passou por mudanças 

significativas que começaram em 1991, essas alterações ficaram conhecidas como sendo a 

primeira etapa da reforma do setor ferroviário alemão. A protagonista dessa etapa foi a 

Diretiva 440/1991140, que iniciou o processo de liberalização do mercado ferroviário em toda 

a Europa.141

O rol de considerações iniciais da Diretiva é extenso, destacamos as seguintes: (i) a 

maior integração comunitária no setor de transportes é essencial para o fomento do mercado 

interno e o transporte ferroviário é vital para tanto; (ii) a integração do setor ferroviário ao 

mercado competitivo conferirá eficácia à atividade; (iii) para conferir eficácia e 

competitividade ao transporte ferroviário em relação aos outros meios de transporte, devem os 

Estados-membros garantir às empresas do setor independência, permitindo que atuem com 

base em critérios comerciais, adaptando-se às necessidades do mercado; (iv) para estimular a 

concorrência na exploração do serviço, é conveniente que os Estados-membros mantenham 

responsabilidade geral pelo adequado desenvolvimento da infraestrutura; e (vi) os Estados 

devem implementar sistema de pagamento de taxas pelo uso da malha ferroviária que obedeça 

ao princípio da não discriminação.  

 A legislação europeia abordou aspectos concorrenciais que foram acoplados ao 

sistema de transporte ferroviário alemão como, por exemplo, o direito de passagem. Essa 

Diretiva foi a primeira a tratar dessa modalidade de transporte em escala continental e impôs 

aspectos desestatizantes ao setor.  

Para conferir materialidade aos objetivos pretendidos, o art. 1º da norma prevê: (i) a 

garantia de independência de gestão das empresas de transporte ferroviário; (ii) a separação da 
                                                           
139 SCHIMITT; STAEBE, op., cit., p. 29 
140 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0440:pt:HTML. 
Acesso em: 23.06.2013. 
141 Lembre-se que na União Europeia, os países têm o dever de observar a legislação comunitária que é composta 
de regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres. De acordo com o art. 288 do Tratado Europeu 
o regulamento tem caráter geral, é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os 
Estados-membros; a diretiva vincula o Estado-membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no 
entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios; a decisão é obrigatória em todos os 
seus elementos e quando designa um destinatário só é obrigatória para esses; por fim, as recomendações e os 
pareceres não são vinculativos.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0440:pt:HTML�
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gestão da infraestrutura ferroviária da exploração dos serviços de transporte ferroviário, 

tornando a separação contabilística obrigatória e a separação orgânica ou funcional 

facultativa; (iii) o saneamento da estrutura financeira das empresas de transporte ferroviário; 

(iv) a garantia de direitos de acesso às redes ferroviárias dos Estados-membros, aos 

agrupamentos internacionais de empresas de transporte ferroviário, bem como às empresas de 

transporte ferroviário que efetuem transportes combinados internacionais de mercadorias.142

De todo modo

 
143 começou a ganhar forma com o processo político de privatização. A 

Comissão Governamental de Transporte Ferroviário alemã, criada em 1989, reuniu esforços 

no projeto de privatização do setor sustentando uma reforma legal geral. Peça central dessa 

reforma consistia na transformação da Deutsche Bahn em uma sociedade por ações, com 

autofinanciamento através do mercado, seguido de gestão empresarial livre de influências 

políticas em suas decisões econômicas. Outro ponto importante seria a separação das 

atividades de manutenção da infraestrutura e prestação dos serviços de transporte. De modo 

geral, o relatório da Comissão trazia as ações necessárias para compatibilizar a estrutura com 

o novo modelo de atividade através de companhia juridicamente privada, que é o caso da AG 

(Aktiengesellschaft).144

 Na esfera legal, entre o final de 1993 e o início de 1994, deu-se origem a um Pacote de 

Leis, especialmente voltado ao sistema ferroviário alemão, constituído pelo conjunto de seis 

diplomas legais: (i) a lei de reunificação e o novo modelo de estruturação das ferrovias 

federais; (ii) a lei de fundação da Deutsche Bahn AG – sociedade por ações; (iii) a lei de 

  

                                                           
142 No art. 3º a diretiva traz algumas definições dentre as quais destacamos: 
“-«gestor da infra-estrutura», qualquer entidade pública ou empresa encarregada, nomeadamente, da instalação e 
da manutenção da infra-estrutura ferroviária, bem como da gestão dos sistemas de regulação e de segurança, 
-«infra-estrutura ferroviária», o conjunto dos elementos referidos na parte A do anexo I do Regulamento (CEE) 
n° 2598/70 da Comissão, de 18 de Dezembro de 1970, relativo à fixação do conteúdo das diferentes rubricas dos 
esquemas de contabilização do anexo I do Regulamento (CEE) n° 1108/70(1), com excepção do último 
travessão, que, exclusivamente para efeitos da presente directiva, passa a ter a seguinte redacção: «Edifícios 
afectados ao serviço das infra-estruturas»” 
143 “Mesmo não tendo, a Diretiva, imposto a privatização do setor ferroviário – até porque, de acordo com o art. 
295 do Tratado da União Europeia (atual art. 345) é vedado à União versar sobre o regime de propriedade de 
cada Estado-membro – a Alemanha não poderia naquele momento tê-lo feito e em 1991 nenhum Estado-membro 
tinha reunido todos os requisitos ali traçados. Caberia ao Ministério Federal dos Transportes intervir de diversas 
formas na gestão da empresa ferroviária. À época, o funcionamento da infraestrutura e a prestação dos serviços 
de transporte ferroviários – sem separação de contabilidade – estavam ambos nas mãos da Empresa Ferroviária 
Federal, bastante endividada. Ainda, concernente a não discriminação de acesso de outras empresas à estrutura 
não havia qualquer regulação e, na prática, o acesso só poderia ser alcançado com a autorização do operador da 
rede.” (tradução livre) STAMM, Sina. Eisenbahnverfassung und Bahnprivatisierung: zur verfassungsrechtlichen 
Zulässigkeit und zum Prozess der Privatisierung der Deutschen Bahn AG. Berlin: Drucker & Humblot, 2009. p. 
74. 
Artigo 345.o (ex-artigo 295.o TCE) 
Os Tratados em nada prejudicam o regime da propriedade nos Estados-Membros. 
144 STAMM, op., cit., p. 80. 



55 
 

 

administração ferroviária federal; (iv) a lei sobre a construção e o financiamento da 

infraestrutura ferroviária federal; (v) a lei geral de ferrovias; e (vi) a consolidação da 

legislação aplicável ao setor ferroviário.145

No patamar europeu, em função da Diretiva nº 440, em 1995 foram publicadas as 

Diretivas nº 18

  

146 e 19147

Vamos dispensar maior atenção à Diretiva nº 19/1995

 – também com o dever de implementação por parte dos Estados-

membros –, fechando, assim, o primeiro ‘pacote ferroviário’ da UE. Esse primeiro pacote 

Europeu, em seu aspecto temporal, coincide com a primeira etapa da reforma no transporte 

ferroviário na Alemanha. Acerca do objeto dessas normas, a Diretiva nº 18 dispõe sobre a 

concessão de licenças às empresas que atuam no setor de transporte ferroviário, 

reconhecendo, assim, sua capacidade para atuar e prestar serviços no Estado-membro que 

obtiver; e a Diretiva nº 19 traz especificamente o tema da repartição das capacidades da 

infraestrutura ferroviária, assim como, a cobrança de taxas para a utilização dessa 

infraestrutura.  
148 que, dentre outras, teceu as 

seguintes considerações preliminares: (i) o princípio da liberdade de prestação de serviços 

deve ser aplicado ao setor ferroviário; (ii) a Diretiva nº 440/91 prevê a concessão de certos 

direitos de acesso às empresas e agrupamento de empresas de transporte ferroviário que 

precisam ser garantidos, sendo adequado estabelecer um sistema de repartição da 

infraestrutura e cobrança de taxa pela utilização da malha que não seja discriminatória; (iii) 

em função do princípio da subsidiariedade que rege a UE149

                                                           
145 Id., p. 82. 

, é adequado que a União 

Europeia determine os princípios gerais do sistema ferroviário, cabendo aos Estados-membro 

o tratamento pormenorizado do tema para a respectiva execução e prática; (iv) é, todavia, 

necessário conceder certos direitos prioritários no que tange à repartição de capacidades de 

146 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0018:PT:HTML. 
Acesso em: 23.06.13. 
147 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0019:PT:HTML. 
Acesso em: 23.06.13. 
148 Não abordaremos com mais afinco a Diretiva nº18/1995 visto que se trata de norma predominantemente 
procedimental. A notícia de sua existência á suficiente para os propósitos do presente trabalho.  
149 De acordo com o art. 4º do Tratado de funcionamento da UE, a competência para legislar sobre transportes é 
partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, o artigo seguinte, por vez, traz explícito uma das faces 
do princípio da subsidiariedade nos seguintes moldes: “Os Estados-Membros coordenam as suas políticas 
económicas no âmbito da União. Para tal, o Conselho adota medidas, nomeadamente as orientações gerais 
dessas políticas.” Dessa forma, em virtude da inerente importância que ostenta o tema transporte para a 
integração e desenvolvimento econômico, a União edita normas gerais, enquanto que os Estados-membros 
implementam e regulam de forma mais acurada a política decidida pela União para o setor. É por isso que as 
normas que versam sobre o transporte ferroviário são diretivas, normas que disciplinam fins, sendo os meios 
elegíveis por cada Estado-membro destinatário da norma.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0018:PT:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0019:PT:HTML�
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infraestrutura em favor dos serviços públicos e dos serviços prestados em uma ferrovia 

específica; (v) é necessário prever a concessão de direitos especiais quando esses forem 

indispensáveis para assegurar serviços adequados ou para permitir o financiamento de novas 

infraestruturas; (vi) é necessário definir regras não discriminatórias para a cobrança de taxa de 

utilização da infraestrutura em um mesmo mercado; (vii) a utilização eficaz das capacidades 

de infraestrutura requer critérios gerais comuns de fixação de taxas; (viii) para garantir 

transparência e não discriminação é conveniente a adoção de regras comuns relativas aos 

procedimentos de repartição das capacidades de infraestrutura e cobrança das taxas de 

utilização; (ix) é necessário garantir a possibilidade de recorrer, para órgão independente, de 

decisões tomadas pelas autoridades e organismos competentes em matéria de repartição da 

capacidade de infraestrutura e cobrança das respectivas taxas; e (x) que a possibilidade de 

recurso cumpre papel excepcional e essencial nos casos de conflitos de interesse quando o 

gestor da infraestrutura explora, simultaneamente, serviços de transporte e, ainda, é 

encarregado de repartir a capacidade da malha e cobra as taxas de utilização.  

A Diretiva determina que o modelo de repartição da capacidade da infraestrutura 

ferroviária, a ser implementado pelos Estados integrantes da União, deverá ser feito em 

consideração aos canais horários (capacidade da infraestrutura necessária para a operação de 

um comboio entre dois locais, em determinado período) determinados pela legislação 

comunitária e nacional. Cada Estado nomeará seu respectivo repartidor das capacidades da 

infraestrutura, que não necessariamente será o gestor da rede, devendo garantir que a 

capacidade seja repartida de forma justa e não discriminatória e que o procedimento de 

repartição possibilite utilização eficaz, otimizando a capacidade da malha.  

Essa Diretiva permite que se adote sistema de preferência para garantir a continuidade 

dos seguintes serviços ferroviários: a) serviços prestados no interesse público, tal como 

definidos no Regulamento (CEE) nº 1191/69 do Conselho, de 26 de Junho de 1969150, relativo 

à ação dos Estados-membros em matéria de obrigações inerentes à noção de serviço público 

no domínio dos transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável151

                                                           
150 Disponível em: 

; e b) serviços que, 

sem prejuízo dos artigos 105, 106 e 110 do Tratado, sejam total ou parcialmente prestados 

utilizando uma infraestrutura especificamente construída ou adaptada para esses serviços 

(linhas especiais de alta velocidade ou especializadas no transporte de carga). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31969R1191:PT:HTML 
Acesso em: 11.11.2013 
151 Nesse caso pode haver indenização ao gestor da infraestrutura pelos prejuízos financeiros causados pela 
imposição de uma determinada repartição das capacidades de infraestrutura.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31969R1191:PT:HTML�
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Os Estados podem conceder a certas empresas direitos especiais em relação à 

repartição de infraestrutura, em base não discriminatória, quando prestarem certos tipos de 

serviços ou os prestarem em certas regiões, sendo indispensáveis para garantir o serviço 

público adequado, a utilização eficaz da capacidade da rede ou para financiar novas 

infraestruturas.  

Sobre a cobrança de taxas de utilização da infraestrutura, determinou-se que as contas 

do gestor da infraestrutura devem estar em equilíbrio financeiro. Significa dizer que os 

demonstrativos devem, em recorte temporal razoável, apresentar que a somatória das taxas e 

contribuições estatais está equilibrada em relação às despesas com infraestrutura. Denota que 

o gestor poderá financiar o desenvolvimento da infraestrutura, incluindo o fornecimento e 

renovação de bens, podendo obter remuneração pelo capital aplicado.152

Quando os serviços tiverem natureza equivalente e forem prestados em um mesmo 

mercado, as taxas deverão também resguardar equivalência. Portanto, as taxas cobradas e 

pagas ao gestor da infraestrutura serão fixadas de acordo com a natureza e o período de tempo 

do serviço, a situação do mercado e a natureza e desgaste da infraestrutura.  

  

O pedido de capacidade será formulado ao responsável pela repartição no Estado-

membro em que o serviço de transporte está sendo iniciado. A entidade que receber o pedido, 

em conjunto com as demais entidades de repartição envolvidas, adotará decisão relativa ao 

pedido em até dois meses após a apresentação de todas as informações necessárias. Quando 

houver recusa em decorrência de insuficiência de capacidade, haverá reconsideração do 

pedido nos ajustamentos seguintes de horários para os canais em questão, se o requerente 

assim o solicitar. As empresas a que tenham sido atribuídas capacidades de infraestrutura 

ferroviária celebrarão os necessários acordos administrativos, técnicos e financeiros com os 

gestores da malha.  

Se assim optarem, os Estados-membros têm a faculdade de prever a possibilidade de 

os pedidos de acesso ser acompanhados de depósito de garantia ou equivalente. Assim, se 

uma empresa não utilizar o canal horário ferroviário que lhe tiver sido atribuído, poderá ser 

deduzido da garantia certo montante justificado pelos custos incorridos no processamento do 

pedido e os lucros cessantes devidos a não utilização da capacidade. No restante dos casos, o 

depósito será integralmente reembolsado.  

                                                           
152 Acerca das taxas de utilização da infraestrutura ferroviária há regulamento Comunitário específico, a ser 
observado pelos Estados-membro. É a Diretiva nº 14/2001. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0029:0046:PT:PDF Acesso em: 11.11.2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0029:0046:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0029:0046:PT:PDF�
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Por fim, dispõe que deverá ser garantido o direito de recurso à instância independente 

das decisões tomadas sobre a repartição da capacidade de infraestrutura ou das taxas 

impostas.  

 

2.1.2. A segunda etapa da reforma ferroviária  

 

A segunda etapa da reforma ferroviária na Alemanha consistiu em uma resposta ao 

segundo ‘pacote ferroviário’ europeu lançado em 2004, através da Diretiva nº 49/2004153, que 

dispõe sobre a segurança no modal; da Diretiva de nº 50/2004154, que versa sobre a 

interoperabilidade do sistema ferroviário transeuropeu, ou seja, trata de questões integrativas; 

da Diretiva nº 51/2004155 que, alterando a Diretiva nº 440/95, volta a tratar do direito de 

acesso no modal ferroviário; e, por fim, pelo Regulamento nº 881/2004, que instituiu a 

Agência Ferroviária Europeia – AFE156

No direito interno, além das medidas legislativas que ocorreram desde 1994 para 

adequação à legislação europeia – aperfeiçoando o primeiro pacote alemão de leis ferroviárias 

– vale a pena mencionar que no § 2, I, i em conjunto com o § 25 da Lei de criação da DBAG, 

já havia sido determinado que em não menos que três e não mais que cinco anos após o início 

da operação do transporte local de pessoas pela DB, no modelo de sociedade por ações, o 

transporte de passageiros de longa distância, o transporte de carga e a infraestrutura também 

deveriam passar a ser operados pela recém-criada sociedade por ações. Dessa forma, em 01 

Janeiro de 1999 (ou seja, no último momento possível) realizou-se o spin-off

. Mais uma vez, a legislação europeia impôs a 

necessidade de mudanças internas, em busca de adequação entre o ordenamento jurídico 

alemão, aplicável ao setor ferroviário, com o ordenamento jurídico europeu.  

157

                                                           
153 Disponível em: 

 das empresas 

DB Reise & Touristik AG, DB Regio AG, DB Cargo, DB Netz AG e DB Station & Service 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:PT:PDF. 
Acesso em: 23.06.13. 
154 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0040:0057:PT:PDF. 
Acesso em: 23.06.13. 
155 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0058:0060:PT:PDF. 
Acesso em: 23.06.13 
156 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0003:0015:PT:PDF 
Acesso em: 25.09.13 
157 Corporate spin-off é um termo utilizado para se referir à mudança estrutural de uma companhia como, de uma 
limitada para uma sociedade por ações, por exemplo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0040:0057:PT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0058:0060:PT:PDF�
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AG158, que passaram a ser subsidiárias da Holding DBAG. O spin-off dessa última empresa 

não foi exigido por lei, mas tampouco o foi proibido, tratou-se, em verdade, puramente de 

decisão empresária.159

Ademais, em virtude do disposto no art. 10, III da Diretiva 440/91 foram colocadas, 

em 2005, algumas alterações na Lei Geral de Ferrovias – LGF. A inserção do §14 na LGF 

teve papel fundamental na intensificação da ideia do livre acesso às ferrovias, com controle no 

sentido de evitar discriminação por meio da cobrança de taxas de acesso, aumentando, 

também, a possibilidade de intervenção pela autoridade reguladora. Maior significado para a 

questão do livre acesso veio, entretanto, com a edição do regulamento de utilização da 

infraestrutura

   

160, trazendo concretude ao disposto no §14 da LGF.161

A desintegralização vertical determinada pela Diretiva 440/91 (art. 6, III), com as 

alterações determinadas pela Diretiva 12/2001

  

162, também foi materializada nesta segunda 

etapa da reforma ferroviária alemã. O texto do §9a da LGF foi ali disposto com o intuito de 

conferir status legal à liberalização da infraestrutura ferroviária e sua organização, e à 

necessidade de desverticalização do setor ferroviário – esse artigo representa a internalização 

do direito comunitário.163

Em nome da independência entre gestão e operação, a lei determinou a segmentação 

vertical das empresas ferroviárias que neste momento ainda estavam com a estrutura 

integrada; ainda previu que os contratos de serviço de operação firmados com terceiros, pelas 

operadoras, não deveriam interferir em sua independência. Ou seja, a lei determinou a 

nulidade das previsões contratuais que mimetizem situação de integralização. Essa regra 

focou, especialmente, nos possíveis acordos de controle de regulação jurídica que tinha em 

mente firmar a DB com suas subsidiárias – com isso, foram minados os pactos que prevessem 

dever de obediência da empresa subsidiária em relação à sua controladora.  

  

                                                           
158 Para saber a atividade de cada uma dessas empresas consultas a nota de rodapé nº 131. 
159 STAMM, op., cit., pp. 128 – 129. 
160 Disponível em: http://www.buzer.de/gesetz/3102/index.htm Acesso em: 26.09.13 
161 STAMM, op., cit., pp. 129 – 130. 
162 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0001:0025:PT:PDF 
Acesso em: 15.11.2013 
163 O §9, 1 e 1ª da LGF, já previam a obrigação de separação contábil, nas empresas verticalmente integralizadas, 
entre as atividades de serviços ferroviários e a operação da infraestrutura. O §9, 1c, por sua vez, colocou a 
obrigação de separação da gestão, isto é, a prestação de serviço e a operação da malha deverá ser realizada por 
organizações internas da empresa distintas. O §9a, 1, (2), prevê a necessidade de independência de gestão dos 
operadores ferroviários que vão exercer o direito de passagem. Por fim, o §9a da lei colocou a obrigação de 
desverticalização legal, isto é, a necessidade de separação das atividades entre pessoas jurídicas distintas. 
SCHIMITT; STAEBE, op., cit., p. 7-8 

http://www.buzer.de/gesetz/3102/index.htm�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:0001:0025:PT:PDF�
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O objetivo desse modelo é o de otimizar o grupo jurídico como um todo e não apenas 

a Holding. Com isso, os contratos existentes que resultavam em dependência entre operação e 

infraestrutura tiveram que ser ajustados ao novo modelo legal ou rescindidos. Exemplo da 

independência que passou a apresentar o gerente da infraestrutura é aquele decorrente da 

entrega, ao gestor, das decisões concernentes ao cronograma, à alocação e ao desenho da 

malha ferroviária, assim como, o caminho a ser percorrido pela locomotiva na operação de 

transporte – essas são decisões que não têm função para o operador; aliás, são decisões que 

não devem sofrer a interferência por terceiros.164 165

  

  

2.1.3. A terceira etapa da reforma ferroviária 

 

A terceira e última, mas ainda não finalizada, reforma do sistema ferroviário alemão é 

abordada como uma etapa de privatização material – a privatização formal, dessa forma, 

compreende as primeira e segunda etapas com início em 1994, quando a DB transformou-se 

em uma sociedade por ações, nos moldes da legislação privada e criou-se todo um arcabouço 

legal de viabilização do acesso à infraestrutura por terceiros. Esta terceira etapa, todavia, 

consiste mais em alterações políticas do que alterações legislativas, visto que essas já foram 

implementadas.166

O terceiro pacote alemão é contemporâneo à Diretiva Europeia nº 58

 
167 de 2007 que 

alterando, também, a Diretiva nº440/91, versa sobre o direito de acesso, no entanto, dessa vez, 

com maior ênfase aos serviços de transporte com destino para além das fronteiras da 

Comunidade Europeia. Há, também, a Diretiva nº 59/2007168

                                                           
164 STAMM, op., cit., pp. 130 – 131. 

, que aborda a certificação dos 

165 Lembre-se que, conforme abordado no tópico 2.1., cabe à Agência de Redes a atividade de planejamento, 
como, por exemplo, a alocação dos trajetos que envolvem a operação de transporte em acordo com a capacidade 
da malha. 
166 “Desde a privatização formal das ferrovias e a transformação empresarial para o formato de uma sociedade 
por ações privadas, é o governo o único acionista, com 100% do capital das ações sob sua propriedade. De todo 
modo, ao menos em princípio, a Constituição Alemã permite a venda dessas ações, ainda que estabelecidas 
determinadas condições. Os preparativos para uma privatização material, então, iniciaram-se já em 1994, junto 
com a reforma estrutural, visto que de acordo com a Constituição é possível alienar as ações detidas pelo 
governo federal – ainda que o governo ainda não o tenha feito, a possibilidade legal existe.” (tradução livre) 
STAMM, op., cit., p. 139. 
167 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0044:0050:PT:PDF. 
Acesso em: 23.06.13. 
168 Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0051:0078:PT:PDF 
Acesso em: 27.09.13. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0044:0050:PT:PDF�
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maquinistas de locomotivas e comboios ferroviários na UE. Todavia, essas Diretivas não 

serão analisadas no presente trabalho porque fogem ao tema proposto. Mais importante, neste 

momento, são as considerações com relação ao ambiente ferroviário interno.  

 

Os modelos para privatização da Deutsche Bahn, vislumbrados pelo Ministério dos 

Transportes 

 

Em abril 2005, o Ministério Alemão dos Transportes, Construção e desenvolvimento 

Municipal169

Esse trabalho ficou conhecido como “PRIMON-Gutachten” (Privatsierungsvarianten 

der Deutschen Bahn AG mit und ohne Netz)

 apresentou trabalho contendo as possíveis variantes para privatização material 

da DBAG, com e sem infraestrutura.  

170

 

 e buscou mapear quais consequências seriam 

encontradas de acordo com o modelo de privatização material das ferrovias, que poderiam ser 

adotados, considerando a possibilidade de privatização com e sem infraestrutura. Esses são os 

possíveis modelos de privatização vislumbrados pelo Ministério dos Transportes para o 

sistema ferroviário alemão: 

1. O modelo de separação (das Trennungsmodell) 
Esse modelo assume a separação da gestão e da rede de modo que o Estado 
se manteria como detentor da infraestrutura, ou seja, continuaria com 100% 
do capital da DB Netz AG que, por sua vez, se manteria sob a DB Holding e 
essa sim seria privatizada. A DB Netz AG continuaria sendo uma empresa 
formalmente privada, mas seu capital pertenceria ao governo. As ações da 
Holding, entretanto, seriam alienadas.  
2. O modelo de propriedade (das Eigentumsmodell) 
Esse modelo é parecido com o modelo de separação, sendo a infraestrutura 
100% estatal. Ainda sob a forma de subsidiária da Holding, a DB Netz AG 
seria uma empresa privada com controle estatal, a diferença em relação ao 
modelo anterior é que a gestão e operação da rede não seria feita por meio de 
um contrato de gestão entre a DB Netz e a Holding. Dessa forma, a empresa 
de infraestrutura ferroviária detém a rede, mas não a atividade.  
3. Variação de design do modelo de propriedade (das Eigentumsmodell 

– Gestaltungsvariante) 
Outra possibilidade para o modelo de propriedade seria a transferência para 
uma empresa com capital estatal de toda a infraestrutura, assim como, uma 
parte da operação. No entanto, a transferência da operação seria apenas em 
relação às atividades consideradas essenciais, enquanto o restante das 
operações ficaria a cargo do grupo DB, nesse momento, materialmente 
privatizado. Nesse modelo seria possível, no futuro, a transferência das 

                                                           
169 Disponível em: http://www.bmvbs.de/DE/DasMinisterium/das-ministerium_node.html Acesso em: 27.09.13  
170 Disponível em: http://privatisierungstoppen.deinebahn.de/download/PRIMON_Langfassung_060301.pdf 
Acesso em: 03.10.2013 

http://www.bmvbs.de/DE/DasMinisterium/das-ministerium_node.html�
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atividades que estariam nas mãos do Estado para outra operadora de 
transporte ferroviário que não a DB.  
4. O modelo integrado (das integrierte Modell) 
Nesse modelo permanece a divisão atual de tarefas e propriedade do Grupo 
DB, a única diferença é que parte minoritária da Holding seria privatizada. A 
infraestrutura continuaria sob o comando da DB Netz, sendo o governo o 
proprietário indireto da rede – por meio da Holding. Esse é o modelo que 
exige o menor número de alterações em relação ao atual status quo.   
5. O modelo de Holding participação financeira (das Finanzholding-

Modell) 
Esse modelo mantém o formato de Holding da DB AG. Em contraste com o 
modelo de integração, esclarece-se que esse modelo não adotará o formato 
de Holding-gestora – que estabelece contrato de gestão com suas 
subsidiárias –, mas sim o de Holding-financeira, que atua como acionista das 
subsidiárias, apenas.171

 
 (tradução livre) 

O documento desenvolvido pelo Ministério dos Transportes traz análise comparativa 

de impacto dos modelos propostos em relação a quatro aspectos: (i) concorrência e interesse 

dos clientes; (ii) eficiência do modelo negocial e o mercado de capitais; (iii) implicações 

orçamentárias da alteração dos modelos; e (iv) quadro institucional. Abordaremos, nesse 

momento, as análises feitas em relação à concorrência intramodal no transporte ferroviário de 

carga.  

A concorrência verificada no modelo de separação, quando comparada ao modelo 

integrado, é claramente maior, especialmente no transporte das categorias de bens 5, 7&8 e 9, 

adotadas pelo relatório. A Categoria 5 compreende o transporte de ferro, aço e outros metais; 

a Categoria 7&8 abarca o transporte de produtos químicos aplicados na agricultura e que são 

matéria prima, de modo geral; por fim, a Categoria 9 compreende o transporte de veículos de 

locomoção (automóveis, motocicletas, caminhões) e máquinas, produtos esses considerados 

prontos ou semi-prontos, assim como, transporte de bens alocados em containers. Esses são 

nichos de mercado que sofrem influência direta, em seu desenvolvimento, do sistema de 

transporte ferroviário, pois são indústrias que produzem produtos cujo transporte é cativo das 

ferrovias, sendo difícil ou ineficiente a utilização de outro modal. Por isso, são setores da 

indústria que guardam afinidade com a competitividade intramodal.172

                                                           
171 STAMM, op., cit., pp. 141 – 142. 

  

172 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) e MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
(Busdesministerium der Finanzen). Variações para a privatização da Holding Deutsche Bahn: “com e sem a 
rede” (Privatisierungvarianten der Deutschen Bahn AG “mit und ohne Netz”) Janeiro de 2006, parcialmente 
alterado em Março de 2006. p. 276. Disponível em: 
http://privatisierungstoppen.deinebahn.de/download/PRIMON_Langfassung_060301.pdf Acesso em: 05.10.2013 
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Nesse sentido, o Ministério coloca como questão prejudicial, para a opção por esse 

modelo, o mapeamento do possível comportamento que teria a DBAG. Aventou que espera 

que a DB tenha capacidade para suportar um ambiente mais competitivo, mantendo os 

serviços naqueles trajetos relativamente não lucrativos e desenvolvendo com mais afinco a 

área da atividade que se mostra mais lucrativa. Ainda ressalta a necessidade de pulverizar no 

tempo, entre os diversos concorrentes do mercado, as desvantagens de custos inerentes à 

atividade, para não restá-las somente sob a responsabilidade da DB.173

Outra referência é a possível vantagem competitiva que terá a DBAG frente aos novos 

entrantes no mercado. Ressalta-se a capacidade que tem a Holding em manter sua posição 

primeira, através de uma política agressiva de preço e qualidade. Essa competitividade 

dinâmica irá, segundo o Ministério, culminar em queda de preço. Supôs-se que as taxas de 

frete praticadas pela DB nesse modelo, para as categorias 5, 7&8 e 9, experimentariam uma 

queda real (desconsiderando a inflação) de, mais ou menos, 10% em um primeiro momento e 

mais 10% nos próximos 10 anos.

   

174

A pressão gerada pelo aumento da concorrência nos preços, bem como um aumento na 

qualidade do serviço terá um impacto positivo sobre o desempenho do transporte ferroviário 

no total. De acordo com o relatório, a competição intramodal no transporte de bens das 

Categorias, 5, 7&8 e 9, em comparação com o modelo integrado, tende a aumentar. Ademais, 

a competitividade das ferrovias em relação a outros modais, para o transporte de bens em 

geral, também sofrerá acréscimo, aumentando, assim, a faixa de participação das ferrovias no 

mercado de transporte em geral. Vejamos a tabela de prognose para o modelo de 

desintegralização elaborada pelo Ministério: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Id., p. 407  
174 Id., p. 407  
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Tabela 1: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de separação175

 
 

 2005 2020  
Desempenho no transporte da DB AG 79 92 Bilhões tkm.176  
Desempenho no transporte dos 

concorrentes 
9,4 33 Bilhões tkm 

Fatia de mercado dos concorrentes no 
desempenho do transporte ferroviário 

10,7% 26,6%  

Desempenho de vendas da DB AG 2.573 3.148 Milhões de 
Euros 

Fatia de mercado cativa das ferrovias, 
no transporte de bens em geral. 
(indicativo de capacidade na 
competição intermodal) 

15,8%  17,1%  

 

O proveito para o transporte de carga no modelo de separação se traduz na 

possibilidade real de desenvolvimento da concorrência. De todo modo, apesar dos efeitos 

positivos do modelo de separação, o Ministério entende que com relação especificamente ao 

transporte de carga esses efeitos poderiam ser experimentados tão somente com o 

desenvolvimento do mercado interno europeu, sem a necessidade de alterar o modelo 

institucional interno.  

No modelo de propriedade, o prognóstico para o desenvolvimento da concorrência 

no mercado ferroviário leva em consideração as barreiras à concorrência que podem ser 

impostas pelos participantes desse mercado, em virtude de seu desenho institucional. Dado 

que os participantes do mercado esperam que a distorção da concorrência seja maior no 

modelo integrado e menor no modelo de separação, os outros modelos são caracterizados por 

sua posição mediana em relação aos modelos limiares. 

O Ministério dos Transportes considerou que para o transporte de carga, não há muita 

diferença entre o modelo de propriedade e o modelo integrado. As expectativas de grupo dos 

participantes daquele mercado sobre o preço para acesso é a principal forma de barreira à 

concorrência. A esse modelo soma-se, também, a expectativa de ocorrência de problemas 

relacionados à operação da rede, por exemplo. A expectativa de possível discriminação entre 

os concorrentes em relação a planejamento de investimentos diminui a probabilidade de 

efetividade do modelo. O Relatório coloca que acredita ter, o modelo de propriedade, apenas 

10% dos efeitos positivos sobre a concorrência no transporte de carga comparativamente ao 

                                                           
175 Id., p. 408  
176 “tkm” é uma unidade de medida utilizada no sistema de transportes que significa tonelada por quilômetro. Ou 
seja, 1 tkm é igual a 1.000kg transportados no percurso de 1 km. É a mesma unidade que o TKU, explicada na 
nota de rodapé nº 2. Definição retirada do dicionário. Disponível em: 
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/tkm Acesso em: 05.10.2013. 
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modelo de separação.177

 

 A prognose feita para esse modelo em relação ao transporte de bens 

foi a seguinte: 

Tabela 2: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de propriedade178

 
 

 2005 2020  
Desempenho no transporte da DB 
AG 

79 89 Bilhões tkm. 

Desempenho no transporte dos 
concorrentes 

9,4 21 Bilhões tkm 

Fatia de mercado dos concorrentes 
no desempenho do transporte 
ferroviário 

10,7% 19,3%  

Desempenho de vendas da DB AG 2.573 3.319 Milhões de Euros 
Fatia de mercado cativa das 
ferrovias, no transporte de bens em 
geral. (indicativo de capacidade na 
competição intermodal) 

15,8%  15%  

 

Sobre a variação do modelo de propriedade o relatório verificou que seriam 

alcançados 80% dos benefícios para o transporte de mercadorias, em relação ao modelo de 

separação. A prognose gerada foi a seguinte: 

 

Tabela 3: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de variação do modelo 

de propriedade179

 

 

 2005 2020  
Desempenho no transporte da DB AG 79 91 Bilhões tkm. 
Desempenho no transporte dos 
concorrentes 

9,4 31 Bilhões tkm 

Fatia de mercado dos concorrentes no 
desempenho do transporte ferroviário 

10,7% 25,1%  

Desempenho de vendas da DB AG 2.573 3.186 Milhões de Euros 
Fatia de mercado cativa das ferrovias, 
no transporte de bens em geral. 
(indicativo de capacidade na 
competição intermodal) 

15,8%  16,6%  

 

                                                           
177 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) e MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
(Busdesministerium der Finanzen).  op., cit., p. 309  
178 Id., p. 310 
179 Id., p. 345 
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O modelo integrado é o oposto do modelo de separação. O relatório do Ministério 

dos Transportes Alemão inicia sua explanação sobre esse modelo salientando que, dentre 

todos os propostos, é o que menos aponta para o efeito de estímulo ao desenvolvimento do 

mercado ferroviário. É importante esclarecer o panorama do modelo integrado (que é o 

modelo atual) em relação à concorrência: a DB é a fornecedora dominante em todos os 

mercados da indústria de transporte ferroviário, está conectada ao Estado de modo 

permanente, pois o Estado é detentor de 100% do capital da Holding, e é quem controla o 

acesso principal à rede ferroviária, tendo grande potencial, portanto, para distorcer a 

concorrência. A prognose para o mercado de transporte ferroviário de cargas nesse modelo é a 

seguinte:  

 
Tabela 4: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de integração180

 
 

 2005 2020  
Desempenho no transporte da DB AG 79 89 Bilhões tkm. 
Desempenho no transporte dos 
concorrentes 

9,4 20 Bilhões tkm 

Fatia de mercado dos concorrentes no 
desempenho do transporte ferroviário 

10,7% 18,4%  

Desempenho de vendas da DB AG 2.573 3.338 Milhões de Euros 
Fatia de mercado cativa das ferrovias, 
no transporte de bens em geral. 
(indicativo de capacidade na 
competição intermodal) 

15,8%  14,8%  

 

O modelo de Holding de participação financeira também está posicionado entre os 

modelos de separação e integração. A avaliação desse modelo é um pouco prejudicada porque 

os aspectos concorrenciais só podem ser avaliados com maior precisão quando diante do 

modelo real de Holding financeira. Dessa forma, a análise realizada pelo Ministério, com 

relação a esse modelo, é coberta de incertezas, mas, de todo o modo, cumpre explicitar a 

prognose embutida no relatório: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Id., p. 278 
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Tabela 5: Prognose sobre o transporte ferroviário de mercadorias no modelo de Holding de 
participação financeira181

 
 

 2005 2020  
Desempenho no transporte da DB AG 79 91 Bilhões tkm. 
Desempenho no transporte dos 
concorrentes 

9,4 29 Bilhões tkm 

Fatia de mercado dos concorrentes no 
desempenho do transporte ferroviário 

10,7% 24,4%  

Desempenho de vendas da DB AG 2.573 3.205 Milhões de Euros 
Fatia de mercado cativa das ferrovias, 
no transporte de bens em geral. 
(indicativo de capacidade na 
competição intermodal) 

15,8%  16,4%  

 

2.2. Algumas considerações sobre o sistema alemão de regulação de ferrovias  

 

Primeiramente, poder-se-ia pensar que, com a adoção de uma legislação comum para o 

continente europeu, haveria uma aplicação uniforme nos países da EU. Entretanto, conforme 

identificado pela Comissão Europeia, a interpretação das Diretivas feita por cada Estado-

membro interfere diretamente no modo de concretização das medidas o que, por fim, acaba 

por remontar a modelos distintos dentro da própria União Europeia182

Note-se que as Diretivas que cuidam da política referente ao transporte ferroviário são 

normas fim, cujo modus operandi será de livre escolha de cada Estado-membro. A Diretiva nº 

19/1995, por exemplo, deixa essa questão bastante clara quando apenas cita os princípios que 

deverão reger a divisão da capacidade das ferrovias e a necessidade de garantia desse acesso, 

sem determinar especificamente como ocorrerá essa divisão. Em função disso, apesar de 

haver normas comuns e pertencerem à mesma União, o sistema ferroviário em cada país ainda 

é distinto. 

.  

O artigo 2º da LGF traz as definições dos institutos aplicáveis ao setor e garante o 

direito de passagem, em correspondência à legislação europeia.183

                                                           
181 Id., p. 376 

 O direito de passagem, de 

forma específica, está disposto, conforme visto, no art. 14 dessa mesma lei. Segundo a 

disposição legal, as empresas que operam a infraestrutura ferroviária estão comprometidas 

com a não discriminação. O artigo deixa claro que aquele que requerer o direito de passagem 

182 EUROPEAN COMISSION, op.cit., 2009. 
183 Transportrecht (Deutschland). Books LLC, Wiki. Series: Memphis, USA, 2011. p, 3.  
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será o responsável pela operação por completo, cabendo a esse, também, a responsabilidade 

pelo licenciamento da operação. 

Ademais, considerando o que foi previamente dito, é possível dizer que, apesar de a 

Holding DB AG ter o capital 100% estatal, trata-se de um modelo desverticalizado, em 

função da separação entre gestão da infraestrutura e operação.  

 

Recentemente, Nash (2008) realizou uma revisão dos modelos de 
desregulamentação dos países da UE, com particular ênfase ao tópico da 
desverticalização e seus efeitos competitivos. O autor reconheceu a 
existência de três modelos distintos: de completa separação entre 
infraestrutura e operação, a separação de poderes estratégicos e a estrutura 
de Holding. (…) Alemanha e Itália são os dois países onde a separação entre 
infraestrutura e operação é refletida. Entretanto, em ambos os casos os 
gerentes da rede continuam sendo parte de uma Holding estatal, em que 
também faz parte a companhia de trens. Esse formato torna a separação mais 
formal que material, ainda que mantido o caráter de segmentação.184

 
 

Justamente para impedir que a separação entre infraestrutura e operação seja tão 

somente formal, foi que a Comunidade Europeia editou normas específicas para o setor 

ferroviário, determinando esforços para a independência entre a infraestrutura ferroviária 

institucional e funcional e o transporte ferroviário.185 Não podem ser esquecidos, também, os 

esforços do Ministério dos Transportes em favor da separação material. De toda forma, há 

críticas a serem feitas, por exemplo, um estudo identificou que em que pese a garantia legal 

do direito de passagem na Alemanha, algumas condições de acesso são excessivamente 

rígidas, especialmente aquelas relacionadas a questões tecnológicas e de qualificação de 

pessoal, o que acabam por ser, de alguma forma, discriminatórias.186

A título ilustrativo, citamos o resultado de um estudo econômico que se propôs a 

analisar os graus de eficiência a partir da liberalização do transporte ferroviário na Europa.

  

187 

O estudo apontou para um crescente grau de eficiência, no transporte de cargas alemão, entre 

os anos de 1997 e 2006188

                                                           
184 BERIA; QUINET; de RUS; SCHULX, op., cit., p.4-5   

. Uma das variáveis, adotadas pelo estudo, para medir a eficiência 

foi o grau de liberalização do mercado ferroviário. Dentro dessa variável foram 

compreendidas outras ‘subvariáveis’, quais sejam: (i) organização separada de gestão da 

infraestrutura e atividade de transporte; (ii) acesso de transportadoras ferroviárias estrangeiras 

185 HAFNER, op., cit., 2011. p. 11. 
186 Id., p.11  
187 PAVLYUK, Dmitry. op., cit., pp. 229-236.  
188 A tabela com os resultados do estudo encontra-se no Anexo 5. 
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ao mercado nacional; (iii) a existência de base normativa regulando a competição interna 

entre companhias de transporte ferroviário de passageiros; e (iv) a existência de base 

normativa regulando a competição interna entre companhias de transporte ferroviário de 

carga. Em outro estudo, que comparou o sistema ferroviário em quatro países europeus, a 

Alemanha foi apontada como sendo o país que tem o mercado ferroviário mais 

competitivo189

 

. 

 

  

                                                           
189 A tabela comparativa apresentada por esse estudo pode ser acessada no Anexo 6.  
BERIA; QUINET; de RUS; SCHULX, op., cit. 
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3. O SISTEMA FERROVIÁRIO BRASILEIRO 

 

3.1. Panorama Geral 

 

Conforme dito na parte introdutória deste trabalho, o sistema ferroviário brasileiro está 

atravessando um período de mudanças, não apenas em relação aos investimentos, mas 

também no que concerne ao desenho institucional do setor. A retomada do debate acerca das 

ferrovias brasileiras foi impulsionada pelo Programa de Investimento em Logística: rodovias e 

ferrovias (‘PIL’)190

O PIL é um programa que tem fundamento no Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC que, por sua vez, é um programa do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG disciplinado pela Lei nº 11.578/2007

 que objetiva, em relação ao setor em análise: (i) o resgate das ferrovias 

como alternativa de logística; (ii) a quebra do monopólio na oferta de serviços ferroviários; e 

(iii) a redução das tarifas.  

191

Nesse Programa, a Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL desempenha um 

papel central de planejamento e gestão dos investimentos a serem realizados nos setores de 

logística

, fruto de conversão da 

Medida Provisória – MP nº 387/2007. A ‘Lei do PAC’ não traz diretrizes específicas sobre os 

objetivos a serem atingidos, essa é uma decisão político-administrativa; disciplina, entretanto, 

a operacionalização dos projetos que compõem o programa, dentre outras determinações, 

como, por exemplo, a transferência de recursos da União para os entes federativos e algumas 

especificidades dos editais de licitação.  

192. A EPL é uma sociedade de economia mista de capital fechado193 cuja criação foi 

autorizada pela Lei nº 12.404/2011194

                                                           
190 O programa conta com uma página na internet, disponível em: 

, fruto de conversão da MP nº 511/201. Além dos 

http://www.logisticabrasil.gov.br/index.php/content/view/2780.html Acesso em: 27.10.2013 
191 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11578.htm Acesso em: 
27.10.2013 
192 À EPL caberá elaborar estudos sobre a viabilidade dos projetos; os elementos básicos do projeto de 
engenharia; o licenciamento ambiental; o modelo de concessão dos projetos.  
193 Art. 8o  A EPL será organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e terá seu capital 
representado por ações ordinárias nominativas, das quais pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) 
serão de titularidade da União.   
Parágrafo único.  A União integralizará o capital social da EPL e promoverá a constituição inicial de seu 
patrimônio por meio de capitalização em dinheiro e bens suscetíveis de avaliação.  
194 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12404.htm Acesso em: 
27.10.2012 

http://www.logisticabrasil.gov.br/index.php/content/view/2780.html�
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trabalhos relacionados ao transporte ferroviário de alta velocidade, a EPL presta serviços na 

área de projetos, estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento da logística e dos 

transportes no País.195

Afora o papel a ser desempenhado pela EPL, o PIL prevê uma nova modelagem para o 

setor ferroviário, com participação sui generis da estatal VALEC, que comprará a capacidade 

integral da malha ferroviária para, em seguida, operar oferta pública. Em virtude da 

importância dessa questão para o entendimento do modelo de concorrência a ser colocado 

pela regulação, abordaremos de forma pormenorizada em tópico específico. 

 

Os objetivos governamentais gerais a serem alcançados através do PIL foram 

colocados da seguinte forma: (i) restabelecimento da capacidade de planejamento integrado 

do sistema de transportes; (ii) integração entre ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos; e (iii) 

articulação com as cadeias produtivas. Especificamente às ferrovias, o Programa tem a 

pretensão de reestruturação do modelo de investimento e exploração, assim como, expansão 

da capacidade de transporte da malha.  

Tendo conhecimento das mudanças estruturais pelas quais o setor está passando, 

cumpre entender um pouco dos acontecimentos pretéritos que levaram a essa reformulação. 

Para tanto, abordaremos, nesse capítulo, o processo de desestatização do setor e o arcabouço 

regulatório posterior, om ênfase no papel desempenhado pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT. Por fim, apresentaremos o atual modelo proposto e 

teceremos algumas considerações sobre.   

 

 

 

                                                           
195 À EPL compete, dentre outras atividades: (i) elaborar estudos de viabilidade técnica, jurídica, ambiental e 
econômico-financeira necessários ao desenvolvimento de projetos de logística e transportes; (ii) subsidiar a 
formulação, o planejamento e a implementação de ações no âmbito das políticas de logística e transporte, de 
modo a propiciar que as modalidades de transporte se integrem umas às outras e, quando viável, a 
empreendimentos de infraestrutura e serviços públicos não relacionados manifestamente a transportes;  (iii) 
promover estudos voltados a programas de apoio, modernização e capacitação da indústria nacional, objetivando 
maximizar a participação desta no fornecimento de bens e equipamentos necessários à expansão do setor de 
transportes; (iv) elaborar estudos de curto, médio e longo prazo, necessários ao desenvolvimento de planos de 
expansão da infraestrutura dos setores de logística e transportes;   (v) propor planos de metas voltados à 
utilização racional e conservação da infra e superestrutura de transportes, podendo estabelecer parcerias de 
cooperação para esse fim; (vi) elaborar estudos especiais a respeito da demanda global e intermodal de 
transportes, por regiões, no sentido de subsidiar a incorporação desses elementos na formulação de políticas 
públicas voltadas à redução das desigualdades regionais, especialmente daquelas que tenham por finalidade 
estimular o desenvolvimento do sistema logístico nas Regiões Norte e Nordeste e em outras áreas territoriais 
abrangidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional; e (vii) elaborar projetos básico e executivo de 
obras de infraestrutura de transportes. 
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3.2. O processo de desestatizações  

 

No Brasil, o processo de desestatização teve início em 1990, quando o Governo 

Federal editou a Lei nº 8.031/1990196, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 

1.647/1995197. Essa lei originou o Programa Nacional de Desestatização – PND, 

desencadeando uma verdadeira reforma econômica no Estado brasileiro198. Essa lei já não 

mais vigora e, atualmente, o PND é disciplinado pela Lei nº 9.491/1997199 – o decreto 

regulamentador se manteve.200

A primeira lei do PND permitia, com exceção do Banco do Brasil, a privatização de 

empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União e instituídas por lei ou ato do Poder 

Executivo, e daquelas que, apesar de terem sido criadas pelo setor privado, passaram a ter 

controle direto ou indireto da União. Os meios operacionais previstos para concretização da 

lei foram os seguintes: (i) alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, 

 

                                                           
196 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031impressao.htm Acesso em: 27.10.2013 
197 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1647.htm Acesso em 30.10.2013 
198 “Para verificar onde o Estado é insubstituível é necessário entender o sentido e a lógica de uma economia de 
mercado, baseada na propriedade privada dos bens de produção. Neste sistema, que é a opção brasileira como 
definida pela Constituição de 1988, a ação estatal deve se restringir, nos seus desdobramentos econômicos-
alocativos, à provisão de bens e serviços que ou tenham significantes efeitos sociais redistributivos ou cujo 
fornecimento pelo setor privado gerem externalidades econômicas e sociais, positivas ou negativas. Não há 
dúvidas que o governo brasileiro assume a responsabilidade por um razoável número de atividades que não 
passariam pelo crivo dos critérios acima definidos. Assim havendo estas atividades, elas são candidatas naturais 
a participarem deste processo de enxugamento, qualitativo e se necessário quantitativo, do governo federal. 
Neste direção, a grande tarefa do programa de desestatização, é sua contribuição para o reordenamento do setor 
público federal. É a de liberar os recursos financeiros, físicos e principalmente humanos e administrativos para 
que o setor público possa se concentrar nas atividades típicas de governo. E ser mais eficiente nesta tarefas.” 
MONTORO FILHO, André Franco. Privatização no Brasil – algumas observações. In: MONTORO FILHO; 
WELFENS, Paul J.J.. Política de Privatização no Brasil e na Alemanha. Konrad Adenauer Stiftung Papers nº 
16, 1994. p.5 
199 Disponível me: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491.htm#art35 Acesso em: 30.10.2013 
200 “No governo Fernando Henrique Cardoso, a privatização era integrante do programa de governo e foi criado 
o Conselho Nacional de Desestatização (CND), órgão decisório que compunha o PND juntamente ao BNDES, 
na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND). O PND foi ampliado com a inclusão da 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), com concessões de serviços públicos à iniciativa privada e com o apoio 
às privatizações estaduais. A reorganização da infraestrutura no Brasil seguiu a tendência mundial de ampliação 
da participação dos agentes privados. Esta é considerada a segunda fase da reforma e envolveu os serviços 
públicos e os monopólios naturais. Nesse sentido, desde 1995 o governo buscou criar um ambiente institucional 
que estimulasse os investimentos privados. A Lei de Concessões n. 9.879/1995, marco fundamental para a 
privatização do setor, regulamenta o Art. 175 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), autorizando 
concessionarias privadas a operarem serviços públicos. Complementarmente, medidas para possibilitar a 
participação de empresas internacionais foram tomadas (Nota de rodapé: a Emenda Constitucional n. 6/95, que 
extingue a discriminação à empresa controlada por capital estrangeiro, é exemplo de incentivos concedidos ao 
capital estrangeiro). Além do capital, os grupos estrangeiros eram desejados em determinados segmentos por 
deterem a expertise e a tecnologia para assegurar a operação eficiente dos serviços, em padrão de qualidade 
similar ao observado nos países de origem.” FERREIRA; AZZONI, op., cit., p.293 e 294 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8031impressao.htm�
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9491.htm#art35�


73 
 

 

preferencialmente mediante a pulverização de ações junto ao público, empregados, acionistas, 

fornecedores e consumidores; (ii) abertura de capital; (iii) aumento de capital com renúncia ou 

cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição; (iv) transformação, incorporação, fusão ou 

cisão; (v) alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações; ou (vi) 

dissolução de empresas ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a consequente 

alienação de seus ativos. 

Antes da desestatização, o sistema ferroviário brasileiro era composto pela malha da 

Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA e da FEPASA (subsidiária da RFFSA), e pelas 

Estradas de Ferro Vitória a Minas – EFVM e Carajás – EFC, essas duas últimas operando, 

desde 1946201 e 1982202, respectivamente, por meio de concessão à Companhia Vale do Rio 

Doce – CVRD. O processo de desestatização teve início com a inclusão da RFFSA203 no 

PND, por meio do Decreto nº 473/1992204; sua materialização combinou dois institutos 

previstos naquela lei: a concessão e o arrendamento205

                                                           
201 Vide Decreto nº 22.221/1946. Disponível em: 

. O negócio feito não significou a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-
1949/D22221.htm Acesso em: 30.10.2013 
202 Vide Decreto nº 87.961/1982. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1980-
1984/D87961.htm Acesso em: 30.10.2013 
203 Breves palavras sobre a origem e decadência da estatal: “Em decadência desde aos anos 1920, o setor 
[ferroviário] passou por uma reestruturação que envolveu a criação de empresas para centralizar as operações, 
buscando conferir maior integração à rede existente. Nesse sentido destacam-se a Rede Ferroviária Federal – 
RFFSA, de 1957, e a Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA, de 1971. Contudo, a clara opção do modal rodoviário 
fez com que poucos recursos fossem destinados ao seguimento, tornando-o altamente dependente das operações 
para a geração de recursos financeiros necessários à sua expansão. A Lei 6.171/74, transferiu as atribuições do 
planejamento das atividades do setor à RFFSA, o que conferiu a esta empresa papel similar ao desempenhado 
pelas demais holdings.” FERREIRA, Tiago Toledo. Arranjos institucionais e investimento em infraestrutura no 
Brasil. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado de São Paulo. Orientador: Professor Doutor Carlos 
Roberto Azzoni. p. 59  A lei nº 6.171/1974 extinguiu o Departamento Nacional de Estradas de Ferro – DNEF, 
autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes. Por essa lei, o Serviço Social de Estradas de Ferro – 
antes sob a responsabilidade do DNEF – passou a ser de competência da RFFSA que, dentre outras, passou a ter 
competência para: (i) fiscalizar, em todo o território nacional, os serviços de transporte ferroviário; (ii) promover 
a coordenação de estudos tarifários e de custos de transportes ferroviários em geral; (iii)  
planejar a unificação e padronização do sistema ferroviário brasileiro; e (iv) proceder à avaliação qualitativa e 
quantitativa do sistema ferroviário nacional.  A RFFSA sub-rogou-se em todos os direitos e obrigações da 
autarquia extinta.  
204 Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=113865&norma=136292 
Acesso em: 27.10.2013 
205 “Ressalte-se que a subsistência da RFFSA ao processo de desestatização da operação de suas malhas, pela 
dificuldade de concluir-se sua liquidação no curto prazo, foi um dos fatores que conduziram à opção política do 
Administrador, no exercício do poder discricionário, no sentido de conjugar a modalidade de arrendamento à 
licitação de concessões. Nessa hipótese, o concessionário não foi obrigado a adquirir o patrimônio da estatal, e 
ficou expressamente absolvido de sucedê-la nos respectivos passivos, o que facilitou o êxito do programa, na 
medida em que o preço cobrado nos leilões mostrou-se mais adequado ao perfil da atividade e da realidade da 
RFFSA, propiciando, em tese, o equilíbrio da equação do contrato de concessão e contribuindo para a 
modicidade tarifária, na medida em que o investimento a ser remunerado pela tarifa, no caso de arrendamento, é 
menor, e a consistência do fluxo de caixa projetado, com exclusão de passivos, maior.” CARVALHO DE 
OLIVEIRA, op., cit., p. 129 
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privatização da própria RFFSA, que foi posteriormente liquidada e extinta206; não houve 

alienação do controle acionário. Entretanto, seus ativos operacionais, que eram vinculados às 

malhas, foram também desestatizados. O arrendamento era imprescindível para a viabilização 

do negócio e o equilíbrio econômico-financeiro da outorga.207

A desestatização da RFFSA seguiu um modelo de “segregação geográfica do seu 

sistema em várias malhas baseadas nas chamadas Superintendências Regionais (“SR´s”) (...) 

Tais estabelecimentos foram licitados separadamente em leilões cujos valores foram 

calculados com base no método do fluxo de caixa operacional.”

  

208

 Além das seis malhas da RFFSA

  
209, a antiga FEPASA (atual Malha Paulista), que foi 

incorporada à RFFSA pelo Decreto nº 2.502/1998210, também teve a malha concedida. Dessa 

forma, foram sete concessões, cada qual para uma Sociedade de Propósito Específico – SPE 

distinta211

                                                           
206 “Sua liquidação foi iniciada em 17 de dezembro de 1999, por deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas 
foi conduzida sob responsabilidade de uma Comissão de Liquidação, com o seu processo de liquidação 
supervisionado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do Departamento de Extinção e 
Liquidação – DELIQ. O processo de liquidação da RFFSA implicou na realização dos ativos não operacionais e 
no pagamento de passivos. Os ativos operacionais (infraestrutura, locomotivas, vagões e outros bens vinculados 
à operação ferroviária) foram arrendados às concessionárias operadoras das ferrovias, Companhia Ferroviária do 
Nordeste - CFN, Ferrovia Centro Atlântica – FCA, MRS Logística S.A, Ferrovia Bandeirantes – 
Ferroban, Ferrovia Novoeste S. A., América Latina e Logística – ALL, Ferrovia Teresa Cristina S. A., 
competindo a RFFSA a fiscalização dos ativos arrendados. A RFFSA foi extinta, mediante a 

. Conforme pode ser extraído da tabela abaixo, que se encontra em ordem 

Medida Provisória 
nº 353, de 22 de janeiro de 2007, estabelecida pelo Decreto Nº 6.018 de 22/01/2007, sancionado pela Lei Nº 
11.483.” Disponível em: http://www.rffsa.gov.br/principal/historico.htm Acesso em: 27.10.2013 
207 CARVALHO DE OLIVEIRA, op., cit., p. 124 
208 CARVALHO DE OLIVEIRA, op., cit., p. 123. 
209 “A RFFSA foi dividida em seis malhas regionais, que foram transferidas ao setor privado por leilões de 
concessão com duração de 30 anos. Essa divisão decorreu de estudos que apontaram a natureza inter-regional 
dos fluxos operacionais e a possibilidade de economias de escala, a partir da divisão regional da malha. Os bens 
da RFFSA foram arrendados aos operadores privados pelo mesmo prazo. Para melhorar a governança, uma das 
causas da ineficiência do segmento, os vencedores foram obrigados a constituir sociedade anônima para gerir a 
rede. Os contratos incluíram cláusulas que exigiam a publicação de planos trienais de investimento, que 
precisariam atingir ao menos o montante necessário para atender ao aumento da demanda previsto e para manter 
os padrões de manutenção do capital estipulados. O ambiente institucional era composto pelo Regulamento dos 
Transportes Ferroviários e pela Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer).” FERREIRA; AZZONI, 
op., cit., p. 300 
210 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2502.htm Acesso em: 27.10.2013 
211 Sobre a opção de privatização das malhas ferroviárias brasileiras para diferentes concessionárias, apesar de 
não termos encontrado nenhuma justificativa oficial, imaginamos que seja em virtude do estado precário em que 
se encontravam necessitando, assim, de grandes aportes de investimentos que, provavelmente, não poderiam ser 
suportados por apenas uma concessionária. De acordo com Tiago Ferreira, “Os pequenos investimentos no setor 
foram insuficientes para assegurar a manutenção das vias permanentes e do material rodante. Os vultosos 
recursos necessários para o funcionamento satisfatório da malha existente, em um contexto de severa restrição 
fiscal, inibiram a alocação de recursos no segmento, no qual ganhos marginais demandam grandes projetos. 
Decorrência do estado precário das ferrovias, a participação do modal no transporte de cargas caiu ao longo da 
década de 1980, sendo responsável por apenas 24% das cargas transportadas em 1989.” FERREIRA, op., cit., p. 
60 Ademais, Maurício Portugal salienta que “a razão principal pela qual a desestatização se fez por região foi a 
diferença de cronograma entre a desestatização da rede da FEPASA – Ferrovias Paulistas S/A em relação à rede 

http://www.rffsa.gov.br/principal/MP353_extincao.htm�
http://www.rffsa.gov.br/principal/MP353_extincao.htm�
http://www.rffsa.gov.br/principal/Decreto6018_extincao.htm�
http://www.rffsa.gov.br/principal/Lei_11483.htm�
http://www.rffsa.gov.br/principal/Lei_11483.htm�
http://www.rffsa.gov.br/principal/historico.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2502.htm�
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cronológica, o processo de desestatização das malhas da RFFSA concluiu-se com a concessão 

da Malha Ferroviária Paulista, em 1998. 

 

Tabela 6: Desestatização das Malhas da RFFSA.212

 
  

Malhas 
Regionais 

Data do Leilão Concessionárias Início da 
Operação 

Extensão (km) 

Oeste 05.03.1996 Ferrovia Novoeste 
S.A. 

01.07.1996 1.621 

Centro-Leste 14.06.1996 Ferrovia Centro-
Atlântica S.A. 

01.09.1996 7.080 

Sudeste 20.09.1996 MRS Logística 
S.A. 

01.12.1996 1.674 

Tereza Cristina 22.11.1996 Ferrovia Tereza 
Cristina S.A. 

01.02.1997 164 

Nordeste 18.07.1997 Cia. Ferroviária 
do Nordeste 

01.01.1998 4.238 

Sul  13.12.1998 Ferrovia Sul-
Atlântico S.A. – 
atual América 
Latina Logística – 
ALL 

 01.03.1997 6.586 

Paulista (ex-
FEPASA) 

10.11.1998 Ferrovias 
Bandeirantes S.A. 

01.01.1999 4.236 

Total  25,599 
Fonte: ANTT 

  

Os contratos firmados no momento da desestatização das malhas da RFFSA tinham 

como objeto a “concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de 

transporte ferroviário de carga”; as concessionárias estavam, também, autorizadas a prestar 

serviços de natureza acessória.213 Todas essas malhas foram concedidas pelo período de 30 

anos e, especificamente em relação ao compartilhamento de infraestrutura, os contratos 

previam a obrigação do tráfego mútuo como regra e o direito de passagem apenas no caso de 

impossibilidade do primeiro.214

                                                                                                                                                                                     
da RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A”. PORTUGAL, Maurício. Aspectos jurídicos e regulatórios do 
compartilhamento de infraestrutura no setor ferroviário. Sociedade Brasileira de Direito Público. Disponível em: 

  

http://www.sbdp.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=33 Acesso em: 30.10.2013 
212 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5262/Concessoes.html Acesso em: 
27.10.2013 
213 CARVALHO DE OLIVEIRA, op., cit., p. 124 –125 
214 As cláusulas dos Contratos de Concessão que tratam do tráfego mútuo e do direito de passagem podem ser 
acessadas no Anexo 7, assim como os mapas atualizados com as rotas dessas malhas podem ser encontrados no 
Anexo 8. 

http://www.sbdp.org.br/artigos_ver.php?idConteudo=33�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5262/Concessoes.html�
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Observa-se, ademais, que a modernização e ampliação da malha e do serviço não 

constavam como obrigações das concessionárias, mas sim como um direito dependente de 

prévia anuência do Poder Concedente. Segundo CARVALHO DE OLIVEIRA assim o foi, 

por um lado, porque o serviço era de titularidade da concedente, a União, e, por outro, “para 

assegurar o equilíbrio da equação financeira dos contratos, uma vez que a tarifa a ser 

cobrada do usuário para cobrir os investimentos necessários à verdadeira reconstrução das 

malhas da RFFSA inviabilizaria a própria desestatização.”215

À Companhia Vale do Rio Doce foi outorgada, no processo de sua privatização, a 

exploração das Estradas de Ferro Vitória a Minas, por meio do Decreto nº 22.221/1997

  

216 e 

Carajás, por meio do Decreto sem número de 27 de junho de 1997217. Nos contratos de 

concessão dessas Estradas de Ferro também houve preferência tráfego mútuo, valendo-se do 

direito de passagem só em caso de impossibilidade de execução do primeiro218

 

.  

3.3. O surgimento da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

 

Atualmente, o modal ferroviário é regulado pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT. Anteriormente essa função era exercida diretamente pelo Ministério dos 

Transportes e o regulamento do setor resumia-se ao Decreto nº 1.832/1996219

Esse Decreto é composto de uma parte geral e de partes específicas. Na primeira parte 

prevê, em seu art. 2º que “a construção de ferrovias, a operação ou exploração comercial dos 

serviços de transporte Ferroviário poderão ser realizadas pelo Poder Público ou por 

empresas privadas, estas mediante concessão da União”. O art. 4º dispõe que a competência 

para fiscalização, do cumprimento daquilo que está disposto no Decreto é do Ministério dos 

Transportes. Explicita, ainda, a preferência pelo tráfego mútuo no art. 6º

, além dos 

contratos de concessão.  

220

                                                           
215 CARVALHO DE OLIVEIRA, op., cit., p. 126 

.  

216 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D22221.htm Acesso em: 27.10.2013 
217 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1997/decreto-45058-27-junho-1997-586948-
publicacaooriginal-110615-pe.html Acesso em: 27.10.2013 
218 As cláusulas dos Contratos de Concessão e os mapas das rotas podem ser encontrados, respectivamente nos 
anexos 7 e 8.  
219 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1832.htm Acesso em: 30.10.2013 
220 Art. 6° As Administrações Ferroviárias são obrigadas a operar em tráfego mútuo ou, no caso de sua 
impossibilidade, permitir o direito de passagem a outros operadores. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D22221.htm�
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1997/decreto-45058-27-junho-1997-586948-publicacaooriginal-110615-pe.html�
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1997/decreto-45058-27-junho-1997-586948-publicacaooriginal-110615-pe.html�
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O Capítulo II dessa norma traz regulamento específico sobre o transporte de cargas, 

que é dividido em cinco seções dispondo sobre: preços; contrato de transporte; expedição; 

armazenagem e estadia; e obrigações e responsabilidades da administração ferroviária. 

Merece destaque que, no momento em que houve os leilões de desestatização, o arcabouço 

jurídico disciplinando o transporte ferroviário de cargas se resumia a não mais que dezesseis 

estreitos artigos de um Decreto. Esta era uma situação de insegurança jurídica, pois toda a 

atividade econômica de um setor regulado guiava-se por poucos artigos de um decreto 

presidencial.   

Alterando essa situação, com vistas a melhor disciplinar e conferir segurança jurídica 

ao setor dos transportes foi editada a Lei nº 10.233/2001221, que criou a ANTT e a 

ANTAQ222, simultaneamente – lembrando que em função do escopo deste trabalho iremos 

nos ater apenas ao que concerne à ANTT. A lei conferiu à Agência a natureza jurídica de 

autarquia em regime especial223 – i.e. com independência administrativa, autonomia 

financeira e funcional, e mandato fixo de seus dirigentes, conforme se extrai do art. 21, §2º224

De acordo com o art. 22 dessa Lei, a esfera de atuação da Agência é compreendida, 

dentre outros, pelo transporte ferroviário de cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação, 

pela exploração da infraestrutura ferroviária e o arrendamento dos ativos operacionais 

correspondentes, pelo transporte multimodal e pelo transporte de cargas especiais e perigosas 

em rodovias e ferrovias. 

 

da Lei – vinculada ao Ministério dos Transportes.  

                                                                                                                                                                                     
      § 1° As condições de operação serão estabelecidas entre as Administrações Ferroviárias intervenientes, 
observadas as disposições deste Regulamento. 
      § 2° Eventuais conflitos serão dirimidos pelo Ministério dos Transportes. 
221 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm Acesso em: 29.10.2013 
222 “Note-se que na mensagem legislativa originariamente enviada pelo poder Executivo era prevista apenas uma 
agência reguladora de transportes. A cisão em duas agências decorreu de emendas parlamentares (...).” 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras: a evolução do direito administrativo econômico. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009. p. 283 
223 ALEXANDRE ARAGÃO conceitua “as agências reguladoras brasileiras como sendo as autarquias de regime 
especial, dotadas de considerável autonomia frente à Administração centralizada, incumbidas do exercício de 
funções regulatórias e dirigidas por colegiados cujos membros são nomeados por prazo determinado pelo 
Presidente da República, após prévia aprovação pelo Senado Federal, vedada a exoneração ad nutum.” Id., p. 
275 
224 Art. 21.  Ficam instituídas a Agência  Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários - ANTAQ, entidades integrantes da administração federal indireta, submetidas ao 
regime autárquico especial e vinculadas, respectivamente, ao Ministério dos Transportes e à Secretaria de Portos 
da Presidência da República, nos termos desta Lei.      
§ 1o A ANTT e a ANTAQ terão sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas 
regionais. 
§ 2o O regime autárquico especial conferido à ANTT e à ANTAQ é caracterizado pela independência 
administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato fixo de seus dirigentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm�
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No art. 24 dessa mesma norma estão dispostas as atribuições gerais da ANTT, que são 

as tarefas a serem executadas em relação às esferas de atuação acima discriminadas. Dentre 

essas ressaltamos: (i) elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e 

terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso, bem como à prestação de serviços de 

transporte, mantendo os itinerários outorgados e fomentando a competição; (ii) editar atos de 

outorga e de extinção de direito de exploração de infraestrutura e de prestação de serviços de 

transporte terrestre, celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais instrumentos 

administrativos; (iii) reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para 

exploração de infraestrutura e prestação de serviços de transporte terrestre já celebrados antes 

da vigência desta Lei, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro 

dos respectivos contratos; (iv) proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços 

prestados, segundo as disposições contratuais, após prévia comunicação ao Ministério da 

Fazenda; (v) 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; (vi) autorizar projetos e investimentos no âmbito das 

outorgas estabelecidas, encaminhando ao Ministro de Estado dos Transportes, se for o caso, 

propostas de declaração de utilidade pública; adotar procedimentos para a incorporação ou 

desincorporação de bens, no âmbito dos arrendamentos contratados; (vii) estabelecer padrões 

e normas técnicas complementares relativos às operações de transporte terrestre de cargas 

especiais e perigosas. 

Especificamente em relação ao transporte ferroviário, o art. 25 elenca as seguintes 

atribuições: (i) publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão 

para prestação de serviços de transporte ferroviário, permitindo-se sua vinculação com 

contratos de arrendamento de ativos operacionais; (ii) administrar os contratos de concessão e 

arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência desta Lei, em consonância com o inciso 

VI do art. 24; (iii) publicar editais, julgar as licitações e celebrar contratos de concessão para 

construção e exploração de novas ferrovias, com cláusulas de reversão à União dos ativos 

operacionais edificados e instalados; (iv) fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades 

regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das cláusulas contratuais 

de prestação de serviços ferroviários e de manutenção e reposição dos ativos arrendados; (v) 

regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação aos 

interesses dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de passagem de 

trens de passageiros e cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas partes; (vi) 

articular-se com órgãos e instituições dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 
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conciliação do uso da via permanente sob sua jurisdição com as redes locais de metrôs e trens 

urbanos destinados ao deslocamento de passageiros; (vii) contribuir para a preservação do 

patrimônio histórico e da memória das ferrovias, em cooperação com as instituições 

associadas à cultura nacional, orientando e estimulando a participação dos concessionários do 

setor; (viii) regular os procedimentos e as condições para cessão a terceiros de capacidade de 

tráfego disponível na infraestrutura ferroviária explorada por concessionários.   

Merece ser lembrado, entretanto, que a ANTT não é a única pessoa jurídica que atua 

no âmbito da infraestrutura ferroviária. Conforme se extrai do art. 12, I225

 

, há uma orientação 

no sentido de delegação; assim, além da Agência, elencamos a EPL, que se ocupa do 

planejamento para investimento na infraestrutura, e a VALEC, que desempenhará papel 

crítico no modelo institucional proposto pelo governo. De todo modo, à ANTT cabe o papel 

central sobre o aspecto de inserção de competitividade intramodal no transporte ferroviário, 

pois é a responsável pela elaboração e revisão do marco regulatório aplicável ao setor, assim 

como, a fiscalização das atividades desenvolvidas pelas concessionárias, para fins de garantia 

do cumprimento dessas normas.  

3.3.1. A preferência pelo tráfego mútuo 

 

A preferência regulatória pelo tráfego mútuo é anterior ao surgimento da atividade 

regulatória da ANTT, pois o Decreto nº 1.832/1996, ao regular o setor ferroviário, já fizera 

explícita opção por essa regra226. De todo modo, no ano de 2003, a ANTT realizou audiência 

pública, no seio do Programa de Integração e Adequação Operacional das Ferrovias, com o 

objetivo de propor nova resolução que disciplinasse o tráfego mútuo e o direito de passagem, 

reconhecendo a importância que esses institutos têm para o desenvolvimento do setor227

                                                           
225 “Dentre as diretrizes traçadas pela Lei nº 12.233/2001, para gerenciamento da infraestrutura e da operação 
dos transportes aquaviário e terrestre, destaca-se a mencionada no art. 12, I, que pressupõe a descentralização das 
ações, sempre que possível, promovendo a sua transferência a outras entidades públicas, mediante convênios de 
delegação, ou a empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão.” 
GARCIA, Flávio Amaral. Regulação jurídica das rodovias concedidas. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004. p. 89 

.  

226 Art. 6° As Administrações Ferroviárias são obrigadas a operar em tráfego mútuo ou, no caso de sua 
impossibilidade, permitir o direito de passagem a outros operadores. 
      § 1° As condições de operação serão estabelecidas entre as Administrações Ferroviárias intervenientes, 
observadas as disposições deste Regulamento. 
      § 2° Eventuais conflitos serão dirimidos pelo Ministério dos Transportes. 
227 “Trata-se de matéria da mais alta relevância para o desenvolvimento do setor. Espera-se que, através da 
atualização e aperfeiçoamento das regras e procedimentos que regem essas operações, o sistema atual de 
operação entre as concessionária se modifique, atraindo para a ferrovia os fluxos relativos a atividades de 
mercado que impliquem a extrapolação de fronteira física de mais de uma malha, viabilizando, assim, a 
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Dessa audiência pública surgiu, então, a Resolução nº 433/04 posteriormente revogada 

pela Resolução nº 3.695/2011228

A Resolução de 2011 em nada inovou na regulação sobre o compartilhamento da 

infraestrutura que, alinhada aos contratos de concessões ferroviárias, firmados na década de 

90, e ao Decreto regulamentador, manteve o favorecimento ao tráfego mútuo em detrimento 

do direito de passagem

. A resolução de 2011 manteve as definições da norma 

anterior definindo o tráfego mútuo como sendo a “operação em que uma concessionária 

compartilha com outra concessionária, mediante pagamento, via permanente e recursos 

operacionais para prosseguir ou encerrar a prestação de serviço público de transporte 

ferroviário de cargas”, e o direito de passagem como sendo a “operação em que uma 

concessionária, para deslocar a carga de um ponto a outro da malha ferroviária federal, 

utiliza, mediante pagamento, via permanente e sistema de licenciamento de trens da 

concessionária em cuja malha dar-se-á parte da prestação de serviço”.   

229

 

. Percebe-se que a norma trazia um incentivo à concorrência 

bastante pobre. A preferência pelo tráfego mútuo importa em vinculação contundente do 

serviço de transporte à operação da infraestrutura; dessa forma vê-se mitigada a autogestão 

operacional do serviço de transporte, além de incorrer em forte integralização, pois gestão da 

infraestrutura e serviços acaba sendo atividades de uma mesma pessoa jurídica. 

3.4. A proposta de reforma da modelagem atual 

 

A reforma estrutural e regulatória proposta pelo PIL230

                                                                                                                                                                                     
formação de corredores de transporte para atendimento dos mercados interno e externo, com consequente 
diminuição dos custos de transporte e aumento da competitividade do produto nacional.” CARVALHO DE 
OLIVEIRA, op., cit., p. 226. 

 é uma tentativa de reverter o 

baixo investimento na infraestrutura do setor ferroviário e de inserir maior competitividade, 

228 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4695/Resolucao_3695.html. Acesso em: 
23.06.13. 
229 Art. 3º O compartilhamento de infraestrutura ferroviária ou de recursos operacionais dar-se-á mediante 
tráfego mútuo ou, na sua impossibilidade, mediante direito de passagem. 
§ 1º O compartilhamento, na modalidade de direito de passagem, poderá ser feito de forma a garantir que uma 
concessionária possa receber ou entregar cargas na malha de outra concessionária. 
§ 2º A impossibilidade mencionada no caput poderá ser caracterizada quando houver desacordo comercial entre 
as partes ou quando as características operacionais inerentes ao tráfego mútuo comprometam o atendimento 
eficiente da necessidade de transporte do usuário. 
§ 3º É vedado o compartilhamento, de que trata o caput, entre concessionárias quando o início e o encerramento 
da prestação do serviço ocorrer na malha da cedente. 
230 Informações sobre as ferrovias que serão concedidas no âmbito do PIL e o atual andamento dos trabalhos 
podem ser encontradas no Anexo 9.  

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4695/Resolucao_3695.html�
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limando a preferência pelo tráfego mútuo e abrindo espaço para a realização do direito de 

passagem, como regra. A nova modelagem também se encaixa dentro de uma visão teórica da 

regulação, a qual bem expressou ARIÑO ORTIZ: “(...) as regulações econômicas setoriais 

devem justificar-se em cada caso e sofrer revisões periódicas, para verificar se os objetivos 

que as determinaram seguem vigendo e se o custo é proporcional ao suposto benefício que 

com ela se aufere.”231

 As ações previstas no PIL objetivam a expansão da malha ferroviária já existente se 

diferenciando, nesse ponto, do processo de desestatização vivenciado nos anos 90, onde o 

objetivo principal não era a expansão, mas sim a modernização da malha já existente. Além 

disso, o Programa compreende a implantação de um novo modelo de concessão, que objetiva 

segregar as atividades do setor, i.e., pretende separar a atividade de investimento na 

infraestrutura

   

232

 A definição jurídica desse novo modelo de concessão é ainda passível de discussão, 

visto que sua implementação ainda não se concluiu, mas, quando da apresentação do 

Programa, o Governo Federal denominou-a como sendo uma Parceria Público Privada – 

PPP

 e sua manutenção, da atividade de gestão da capacidade dessa infraestrutura e 

da prestação do serviço de transportes. Há, com esse programa, uma pretensão governamental 

em inaugurar um modelo de desintegralização vertical no setor ferroviário brasileiro.  

233. Na página eletrônica do programa234

 

, o modelo de concessão está definido da seguinte 

forma:  

1. A Concessionária detém o direito de exploração da Ferrovia; 2. A Valec 
compra a totalidade da capacidade da Ferrovia, remunerando a 
Concessionária por uma Tarifa (Tarifa pela Disponibilidade da Capacidade 
Operacional); 3. A Valec subcede, a título oneroso, partes do Direito de Uso 
aos Usuários; 4. A Concessionária presta serviços de operação diretamente 
aos Usuários, que a remunera através de outra Tarifa (Tarifa de Fruição), na 
medida da utilização da Ferrovia.  

 

Ainda afirma que “com vistas a reduzir o risco do investidor, a empresa estatal Valec 

comprará anualmente toda a capacidade operacional da ferrovia e fará ofertas públicas da 

                                                           
231 ORTIZ, op., cit., 1996. p. 104. 
232 O mapa com a proposta inicial de investimento em infraestrutura, extraídos da apresentação do PIL, pode ser 
encontrado no Anexo 9.  
233 As PPPs são regidas pela Lei nº 11.079/2004 e são, em verdade, contratos de concessão que podem assumir a 
forma administrativa ou patrocinada. Para o caso das ferrovias, em virtude do envolvimento tanto de uma obra 
pública quanto da prestação de um serviço público – manutenção da malha – o modelo escolhido teria que ser a 
PPP patrocinada, conforme a letra do art. 2º, §1º da Lei. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm Acesso em: 06.11.2013 
234 Disponível em: http://www.logisticabrasil.gov.br/ Acesso em: 17.11.2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm�
http://www.logisticabrasil.gov.br/�
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capacidade adquirida, garantindo-se o direito de passagem na circulação de trens ao longo 

de toda a malha. A capacidade será ofertada a embarcadores, operadores ferroviários 

independentes e a concessionários ferroviários (desde que de outros trechos ferroviários).”235

 No dia 23 de outubro deste ano, a Presidente da República assinou o Decreto nº 

8.129/2013

 

236

 De acordo com o art. 1º, a política de livre acesso ao Subsistema Ferroviário Federal é 

voltada para o desenvolvimento do setor e visa promover a competição entre os operadores 

ferroviários. O parágrafo único desse mesmo artigo estabelece as diretrizes que serão seguidas 

pelas novas concessões, quais sejam: (i) separação entre as outorgas para exploração da 

infraestrutura ferroviária e para a prestação de serviços de transporte ferroviário; (ii) garantia 

de acesso aos usuários e operadores ferroviários a toda malha integrante do Subsistema 

Ferroviário Federal; (iii) remuneração dos custos fixos e variáveis da concessão para 

exploração da infraestrutura; e (iv) gerenciamento da capacidade de transporte do Subsistema 

Ferroviário Federal pela VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., inclusive 

mediante a comercialização da capacidade operacional de ferrovias, próprias ou de terceiros. 

Para tanto, a VALEC adquirirá o direito de uso da capacidade de transporte das ferrovias que 

vierem a ser concedidas a partir da publicação do Decreto. Veja que a primeira diretriz 

importa na iniciação de um desenho institucional de desverticalização.  

 que “institui a política de livre acesso ao Subsistema Ferroviário Federal; 

dispõe sobre a atuação da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., para o 

desenvolvimento dos sistemas de transporte ferroviário; e dá outras providências.” 

O modelo foi didaticamente esquematizado pela ANTT, na Nota Técnica nº 

11/2013237

 

 da seguinte forma: 

 

 

 
                                                           
235 “(...) o modelo apresentado pelo governo federal é significativamente mais complexo que o atualmente em 
vigor no país. A iniciativa privada participará tanto da oferta de infraestrutura quanto do serviço de transporte 
ferroviário, mas em ambos haverá uma participação direta do ente público. Para a expansão, manutenção e 
operação da malha ferroviária serão firmadas PPPs (Parcerias Público-Privadas) para financiar o investimento e 
dar celeridade à execução das obras de engenharia. Para garantir o retorno das PPPs e a concorrência no serviço 
de transporte ferroviário, a Valec comprará a capacidade integral de transporte das ferrovias. Por meio de oferta 
pública, a Valec venderá o direito de passagem às empresas de transporte ferroviário nas malhas submetidas a 
esse modelo de concessão para garantir a manutenção da modicidade tarifária e assegurar a oferta do serviço em 
trechos de menor demanda.” CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORT, op., cit., p. 23  
236 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8129.htm Acesso em: 
30.10.2013 
237 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/23529.html Acesso em: 02.11.2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8129.htm�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/23529.html�
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Figura 2: O modelo proposto. 

 
Fonte: ANTT 

 

 De acordo com a ANTT, o objeto dos novos contratos de concessão abrangerá tão 

somente as atividades de construção, operação, manutenção, monitoramento e gestão, não 

estando incluídas as atividades de condução e manutenção dos trens, daí a existência do 

Operador Ferroviário Independente, que mereceu tópico independente mais a frente.  

 

3.4.1. A VALEC  

 

A VALEC foi constituída em 1972, sob a denominação de VALEUC Serviços 

Técnicos Ltda.. O cotista controlador era a Rio Doce Engenharia e Planejamento S.A. – 

RDEP (controlada da CVRD), com 51% do capital, e o minoritário a USS Engineers and 

Consultant Inc., com os 49% restantes do capital social. Foi constituída com o objetivo de 

analisar a viabilidade do Projeto Carajás, de exploração mineral.  

Em 1977 a Rio Doce Navegações S.A. – DOCENAVE (também controlada da CVRD) 

sucedeu a USS Engineers, em sua posição de cotista. Em 1978 a VALEUC tornou-se VALEC 

Comércio e Serviços Ltda. Em 1987, a quase totalidade das cotas da VALEC foram 

transferidas ao extinto GEIPOT (9.099 cotas) e apenas 1 cota foi transferida à 

PORTOBRÁS238

                                                           
238 A Empresa de Portos do Brasil S.A. – PORTOBRÁS foi extinta, com base na autorização da Lei nº 
8.029/1990 Disponível em: 

. Nesse momento a empresa passou a denominar-se VALEC Engenharia e 

Construções S.A., abandonando a condição de limitada, e o GEIPOT cedeu suas cotas à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8029compilada.htm Acesso em: 
15.11.2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8029compilada.htm�
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União. Posteriormente, com extinção da PORTOBRÁS, a União passou a ser única acionista, 

detendo 100% do capital da companhia.239

Em 1992, a VALEC foi incluída no PND, através do Decreto nº 473/1992 (o mesmo 

que incluiu a RFFSA), mas em 2010 a empresa foi excluída do Plano por meio do Decreto nº 

7.267/2010

  

240. Em 2008, a Lei nº 11.772/2008241 aprovou a reestruturação da VALEC – 

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A..242 O art. 8º dessa lei transformou a VALEC em 

empresa pública sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes 

sendo sua função social a de construção e exploração de infraestrutura ferroviária. 

Recentemente a empresa foi novamente reestruturada por meio do Decreto nº 8.134/2013243 

que aprovou novo Estatuto Social.244

                                                           
239 Informações encontradas na Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 427/2008 (EMI 
Nº 00003//MT/MP/MF) Disponível em: 

 De acordo com esse novo Estatuto, a VALEC continua 

sendo uma empresa pública, organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, 

controlada pela União e vinculada ao Ministério dos Transportes.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Exm/EMI-3-
MT-MP-MF-Mpv-427-08.htm Acesso em: 15.11.2012 
240 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7267.htm Acesso em: 
30.10.2013 
241 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11772.htm#art9 Acesso em: 
30.10.2013 
242 Não foi possível encontrar em que momento exatamente a palavra ‘ferrovias’ passou a fazer parte da 
denominação social da empresa.  
243 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8134.htm Acesso em: 
04.11.2013 
244 Conforme previsão do novo Estatuto Social o objeto social da VALEC é compreendido pelas seguintes 
competências: (i) administrar os programas de operações da infraestrutura ferroviária nas ferrovias a ela 
outorgadas; (ii)  coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obras de infraestrutura ferroviária 
que lhes forem outorgadas; (iii)  desenvolver estudos e projetos de obras de infraestrutura ferroviária; (iv) 
construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, transferência e manuseio de 
produtos e bens a serem transportados e instalações e sistemas de interligação de estradas de ferro com outras 
modalidades de transportes; (v)  executar a política de livre acesso ao Subsistema Ferroviário Federal na forma 
definida pelo Poder Executivo; (vi) promover o desenvolvimento dos sistemas de transporte de carga sobre 
trilhos, objetivando seu aprimoramento e a absorção de novas tecnologias; (vii) celebrar contratos e convênios 
com órgãos e entidades da administração direta ou indireta, empresas privadas e com órgãos internacionais para 
prestação de serviços técnicos especializados; (viii) coordenar os serviços técnicos executados por outras 
empresas de engenharia, de consultoria ou de obras, e executar serviços ou obras de engenharia em geral, 
necessários à realização do seu objeto; e (ix) participar minoritariamente do capital de empresas que tenham por 
objeto construir e operar a Estrada de Ferro - EF - 232, em conformidade com o art. 9o, caput, inciso IX da Lei 
no 11.772, de 17 de setembro de 2008. À VALEC também compete fomentar as operações ferroviárias 
mediante: (i) planejamento, administração e execução dos programas de exploração da capacidade de transporte 
das ferrovias das quais detenha o direito de uso; (ii) aquisição e venda do direito de uso da capacidade de 
transporte das ferrovias exploradas por terceiros; (iii) expansão da capacidade de transporte no Subsistema 
Ferroviário Federal, observado o disposto no art. 7o da Lei no 12.379, de 6 de janeiro de 2011; e (iv) promoção 
da integração das malhas e da interoperabilidade da infraestrutura ferroviária, observada a regulamentação da 
ANTT.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Exm/EMI-3-MT-MP-MF-Mpv-427-08.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Exm/EMI-3-MT-MP-MF-Mpv-427-08.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7267.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11772.htm#art9�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8134.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11772.htm#art9ix�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11772.htm#art9ix�
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As principais atividades a serem exercidas pela VALEC são: (i) administrar os 

programas de operação da infraestrutura ferroviária, nas ferrovias a ela outorgadas245

Essas competências legais foram complementadas pelo recente Decreto nº 8.129/2013. 

De acordo com o art. 3º, caberá à VALEC fomentar as operações ferroviárias, por meio das 

seguintes ações: (i) planejamento, administração e execução dos programas de exploração da 

capacidade de transporte das ferrovias das quais detenha o direito de uso; (ii) aquisição e 

venda do direito de uso da capacidade de transporte das ferrovias exploradas por terceiros, 

precedida de oferta pública; (iii) expansão da capacidade de transporte no Subsistema 

Ferroviário Federal; e (iv) promoção da integração das malhas e interoperabilidade da 

infraestrutura ferroviária.  

; (ii) 

coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obras de infraestrutura 

ferroviária que lhes forem outorgadas; (iii) desenvolver estudos e projetos de obras de 

infraestrutura ferroviária; (iv) construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas 

acessórios de armazenagem, transferência e manuseio de produtos e bens a serem 

transportados e, ainda, instalações e sistemas de interligação de estradas de ferro com outras 

modalidades de transportes; (vi) promover o desenvolvimento dos sistemas de transporte de 

cargas sobre trilhos, objetivando seu aprimoramento e a absorção de novas tecnologias; (vii) 

celebrar contratos e convênios com órgãos nacionais da administração direta ou indireta, com 

empresas privadas e com órgãos internacionais para prestação de serviços técnicos 

especializados; e (viii) exercer outras atividades  inerentes às suas finalidades, conforme 

previsão em seu Estatuto social. 

O art. 4º dispõe que, para fins de cumprimento do art. 3º, a VALEC poderá: (i) 

adquirir o direito de uso de parte ou de toda a capacidade do transporte, presente ou futura, de 

ferrovia concedida; (ii) antecipar, em favor do concessionário, até quinze por cento dos 

recursos referentes aos contratos de cessão de direito de uso da capacidade de transporte da 

ferrovia, desde que haja previsão expressa no edital e no contrato, com as garantias e cautelas 

necessárias; (iii) dar em garantia, em seu benefício direto: a) o crédito dos contratos de 

comercialização da capacidade de transporte das ferrovias, b) os títulos da Dívida Pública 

Mobiliária Federal aportados pela União na empresa para honrar compromissos assumidos 

                                                           
245 A Lei nº 11.772/2008 outorgou, em seu art.6º, três trechos ferroviários à VALEC, quais sejam: a EF-267; 
aEF-334; e a EF-354. De acordo com o parágrafo único do artigo, as outorgas deverão ser formalizadas mediante 
contrato de concessão com a ANTT. Em busca no site da ANTT encontramos o contrato de concessão referente 
à EF-334, denominada Ferrovia Integração Oeste-Leste, com duração de 50 anos, assinado em 31.10.2008. A 
VALEC tem concessão, também por 50 anos, da Ferrovia Norte-Sul, o contrato foi assinado em 08.06.2006. 
Como esse contrato é anterior à Lei em questão e não encontramos outros contratos no sítio da ANTT, podemos 
concluir, preliminarmente, que as EFs 267 e 354 ainda não foram concedidas.  
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com os concessionários de ferrovias, c) o penhor de bens móveis ou de direitos integrantes de 

seu patrimônio, sem transferência da posse da coisa empenhada antes da execução da 

garantia, d) a hipoteca de seus bens imóveis, e) a alienação fiduciária, permanecendo a posse 

direta dos bens com a VALEC ou com agente fiduciário por ele contratado antes da execução 

da garantia e f) outros contratos que produzam efeito de garantia, desde que não transfiram a 

titularidade ou posse direta dos bens ao concessionário antes da execução da garantia; 

monitorar, nos termos do contrato de concessão, a elaboração de projetos e a execução de 

obras em ferrovias cuja capacidade de transporte venha a adquirir, especialmente em relação 

às condições de segurança e de qualidade do trecho ferroviário; e investir no Subsistema 

Ferroviário Federal. Para tanto a VALEC considerará, além de seus resultados financeiros e 

contábeis, a possibilidade de aporte financeiro nas concessões de infraestrutura ferroviária 

para garantir o atendimento à demanda do transporte e a modicidade tarifária.   

De acordo com o Governo, a VALEC será uma espécie de gestora da capacidade da 

malha, comprará dos operadores da infraestrutura a capacidade e, posteriormente, 

assegurando o direito de passagem, ofertará essa capacidade: (i) para os usuários que 

quiserem transportar carga própria; (ii) para os operadores ferroviários independentes; e (iii) 

para os concessionários de transporte ferroviário.246

A ANTT esclareceu em Nota Técnica nº 11/2013 que a VALEC remunerará a 

Concessionária (construtora e gestora da infraestrutura ferroviária e detentora do direito de 

exploração da ferrovia) por meio da Tarifa de Disponibilização da Capacidade Operacional – 

TDCO, em contrapartida à cessão do direito de uso.  

   

A Capacidade Operacional é “a capacidade de tráfego contratada da Ferrovia 

destinada à realização das atividades de transporte dos Usuários, expressa pela quantidade 

de trens que poderão circular, nos 2 (dois) sentidos, em um períodos de 24 (vinte e quatro) 

horas, calculada da forma expressa no Contrato de Concessão.” Em todos os contratos das 

novas ferrovias a serem licitadas terá a previsão de compra, pela VALEC, da capacidade 

operacional das ferrovias, de forma a eliminar o risco da demanda. Conforme pode ser 

verificado no Anexo 9 deste trabalho, dos dez trechos que serão licitados, três já têm a minuta 

de contrato disponível para consulta e todas elas trazem essa previsão.247

 

  

 
                                                           
246 Essa tarefa foi colocada no momento do lançamento do Programa. Disponível em: 
http://www.transportes.gov.br/public/arquivo/arq1345056805.pdf Acesso em: 30.10.2013 
247 Disponível em: http://www.logisticabrasil.gov.br/ferrovias2 Acesso em: 16.11.2013. 

http://www.transportes.gov.br/public/arquivo/arq1345056805.pdf�
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87 
 

 

3.4.2. O Operador Ferroviário Independente 

 

Como o novo modelo de concessões não confere à Concessionária a atividade de 

condução e manutenção dos trens, a nova regulação criou a figura do Operador Ferroviário 

Independente – OFI, que é a “pessoa jurídica previamente autorizada pela ANTT para 

prestar o serviço de transporte ferroviário de cargas desvinculado da exploração de 

infraestrutura”. Essa configuração é uma forma encontrada para fazer valer o objetivo de 

livre acesso às malhas ferroviárias, conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 8.129/2013.  

A previsão legal do OFI foi introduzida com a alteração do art. 13 da Lei nº 

10.233/2001 pela Lei nº 12.815/2012, que passou a ter a seguinte redação:  

 

Art. 13.  Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas a que 
se refere o inciso I do caput do art. 12 serão realizadas sob a forma de:   
I – concessão, quando se tratar de exploração de infraestrutura de 
transporte público, precedida ou não de obra pública, e de prestação de 
serviços de transporte associados à exploração da infraestrutura; (...) 
V - autorização, quando se tratar de: (...) d) transporte ferroviário de 
cargas não associado à exploração da infraestrutura ferroviária, por 
operador ferroviário independente.   
Parágrafo único.  Considera-se, para os fins da alínea d do inciso V do caput, 
operador ferroviário independente a pessoa jurídica detentora de 
autorização para transporte ferroviário de cargas desvinculado da exploração 
da infraestrutura. (grifamos) 

 

Conforme se extrai da lei, a figura jurídica escolhida para habilitação das atividades 

dos OFIs foi a autorização, submetida à disciplina regulatória específica a ser produzida pela 

ANTT. Para iniciar os trabalhos, a Agência processou a Tomada de Subsídios – TS nº 

017/2013, que ocorreu entre 19.08.2013 a 20.09.2013, com o propósito de discutir a futura 

regulação dessa figura248

Essa TS veio acompanhada da, já citada, Nota Técnica nº 11/2013, datada de 

12.08.2013, que esclareceu o objetivo de apresentar à sociedade e discutir a futura disciplina 

da forma de atuação do Operador Ferroviário Independente, nesse novo modelo de 

concessões.  

. 

Esclarecendo o novo modelo de Concessão, a ANTT endossou a escolha pelo modelo 

de unbundling, separando a gestão da infraestrutura da operação dos trens. Enquanto a gestão 

será delegada por meio de Contrato de Concessão, a condução dos trens será objeto de 
                                                           
248 Todo o material referente a essa Tomada de Subsídios está disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/23529.html Acesso em: 02.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/23529.html�


88 
 

 

Autorização aos OFIs que, por sua vez, remunerarão as Concessionárias por meio da Tarifa de 

Fruição – TF de forma a compensar o desgaste pelo uso da via férrea; esses farão uso, para 

sua atividade, da capacidade operacional da malha ferroviária.  

A Agência esclareceu que “a partir da inserção do OFI no sistema ferroviário 

nacional, busca-se universalizar o serviço público de transporte ferroviário de cargas, bem 

como aumentar a oferta do serviço e incentivar a competição na atividade de transporte 

ferroviário de cargas, como meio para reduzir o custo de transporte”. Para tanto, reconhece 

que é necessário um regulamento para disciplinar a habilitação dos operadores, o 

procedimento de autorização, assim como os direitos e deveres em relação ao Poder 

Concedente e às Concessionárias. Portanto, a Agência procedeu à TS nº 017/2013249

 A minuta aprovada traz algumas importantes definições que ainda não haviam sido 

colocadas. Vejamos: (i) Concessionária Vertical: pessoa jurídica detentora do direito de 

exploração de infraestrutura ferroviária associada à prestação de serviço; (ii) Concessionária 

Horizontal: pessoa jurídica detentora do direito de exploração de infraestrutura ferroviária 

não associada à prestação de serviço; (iii) Operador Ferroviário Independente: pessoa 

jurídica detentora de autorização para prestar o serviço de transporte ferroviário de cargas 

desvinculado da exploração de infraestrutura ferroviária; (iv) Capacidade Operacional: 

capacidade de tráfego contratada junto à VALEC, destinada à realização de atividades de 

transporte dos Operadores Ferroviários Independentes; (v) Consumidor Final (ou Usuário 

de Frete): toda pessoa física ou jurídica que utilize as ferrovias para transportar carga própria, 

compreendendo, também: a) os usuários dependentes; e os b) usuários investidores; (vi) 

Contrato de Cessão Onerosa de Direito de Uso da Capacidade Operacional: contrato por 

meio do qual a VALEC adquire todo o direito de uso da capacidade operacional dos trechos 

ferroviários concedidos às Concessionárias Horizontais; (vii) Contrato de Subcessão 

Onerosa do Direito de Uso: contrato por meio do qual a VALEC cede aos Operadores 

Ferroviários Independentes o direito de uso da capacidade das ferrovias; (viii) Contrato de 

Transporte: contrato celebrado entre os OFIs e os consumidores finais para prestação do 

, que deu 

origem a uma minuta de resolução para regulamentar a atividade do Operador Ferroviário 

Independente para a exploração do serviço de transporte ferroviário de cargas não associado à 

exploração da infraestrutura ferroviária.  

                                                           
249 De acordo com o Relatório Simplificado dessa TS, datado de 07.10.2013, os participantes, que tiveram suas 
contribuições analisadas, foi o seguinte: (i) concessionárias de cargas: Grupo América Latina Logística S.A. – 
ALL; (ii) concessionárias de passageiros: EDPL – Estação da Luz Participações Ltda.; (iii) associações: ANTF – 
Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, ANUT – Associação Nacional dos Usuários do 
Transporte de Carga; (iv) outros: SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.  
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serviço de transporte ferroviário de cargas; (ix) Contrato de Utilização da Ferrovia: 

contrato celebrado entre as Concessionárias Horizontais e os OFIs para utilização do serviço 

público de exploração da infraestrutura ferroviária; (x) Direito de Uso da Capacidade 

Operacional: direito de utilizar a capacidade operacional dos trechos ferroviários para a 

prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas ou passageiros não associado à 

exploração de infraestrutura ferroviária: (xi) Tarifa de Transporte: é o valor cobrado pelo 

OFIs dos consumidores finais em razão do deslocamento de uma unidade de carga da estação 

de origem para a estação de destino; (xii) Serviço Público de Exploração da Infraestrutura 

Ferroviária: serviço público prestado pelas Concessionárias Horizontais, compreendendo a 

operação, manutenção, monitoração e gestão das ferrovias; (xiii) Tarifa de Fruição – TF: 

valor pago pelos OFIs às Concessionárias Horizontais em função da prestação do serviço 

público de exploração da infraestrutura ferroviária, calculado na forma dos contratos de 

concessão; (xiv) Tarifa pela Disponibilidade da Capacidade Operacional – TDCO: valor 

pago pela VALEC às Concessionárias Horizontais em função da Cessão do Direito de Uso da 

Capacidade Operacional, resultante do processo licitatório; (xv) Usuário Dependente: pessoa 

física ou jurídica que considere a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas 

indispensável à viabilidade de seu negócio e que tenha essa condição reconhecida pela ANTT, 

nos termos da Resolução ANTT nº 3.694/2011.  

 A minuta esclarece que a autorização de OFI será concedida, através de um 

procedimento administrativo, pelo prazo de 10 (dez) anos prorrogáveis, para o que o 

requerente terá que preencher requisitos de idoneidade, capacidade financeira e capacidade 

técnica. A autorização não dispensará o cumprimento de outras normas que lhe sejam 

aplicáveis, nomeadamente aquelas relativas às condições técnicas e operacionais do serviço 

de transporte ferroviário, às condições de segurança e às condições do material rodante. A 

minuta conta com um Anexo I que traz discriminados os parâmetros a serem observados pelo 

material rodante, que serão requisito para o acesso à infraestrutura.   

 Alguns dos direitos dos OFIs foram colocados nos seguintes termos: (i) utilizar, 

receber adequadamente e não ser discriminado quanto aos serviços ferroviários; (ii) receber 

da ANTT e da VALEC informações sobre os serviços especialmente aquelas concernentes ao 

transit time da origem ao destino, aos indicadores operacionais que permitam avaliação da 

qualidade do serviço prestado, às condições de acesso e compartilhamento das ferrovias e 

infraestruturas de apoio à operação ferroviária e às operações complementares e seus 

respectivos preços; (iii) acessar a malha ferroviária, assim como a infraestrutura de apoio, 

respeitando os critérios de segurança e interoperabilidade; (iv) comercializar por sua conta e 
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risco, capacidade operacional adquirida junto à VALEC, pelo preço da aquisição; e (v) 

desenvolver atividades relacionadas à exploração de terminais logísticos, dentre outras 

atividades de armazenamento, carregamento e descarregamento, as quais são vedadas às 

Concessionárias Horizontais.  

 Em relação aos deveres, salientamos os seguintes: (i) prestar serviço de transporte 

adequado para o consumidor final; (ii) manter as condições de habilitação durante o prazo de 

vigência da autorização; (iii) adquirir a capacidade operacional das novas ferrovias apenas e 

tão somente junto à VALEC; (iv) celebrar o contrato de sucessão onerosa de direito de uso da 

capacidade operacional para realizar o transporte ferroviário; (v) pagar o preço pela sucessão 

do direito de uso e a tarifa de fruição; (vi) enquanto viger a autorização, atender a todas as 

condições de acesso a infraestrutura ferroviária, assim como as regras de interoperabilidade, a 

serem estabelecidas em regulamentação específica da ANTT; e (vii) ser o único responsável 

pelo material rodante que circula em sua composição, independente de ser ou não o 

proprietário, garantindo e mantendo a qualidade do material e o respeito às normas em vigor, 

assim como, o cadastro no sistema da ANTT e o histórico de manutenção dos últimos 5 

(cinco) anos, que deverão estar sempre disponíveis à Agência e à VALEC. 

Por fim observamos que a nova regulação está em vias de elaboração, sendo ainda 

incipiente. A imposição de um modelo via Decreto para posterior detalhamento, 

possivelmente pela Agência Reguladora, sem que houvesse colocado em discussão o modelo 

em si, pode impor algumas dificuldades regulatórias de compatibilização de todos os atores 

atuantes no setor dentro do novo modelo, de modo a não alterá-lo. Sem dúvidas esta é uma 

situação que guarda muitas dúvidas.   

 

3.4.3. As atuais incertezas 

 

O novo modelo de ferrovias que o governo está buscando implantar enseja algumas 

preocupações. Diversas questões, tanto de cunho político quanto regulatório ainda precisam 

ser discutidas e decididas. Exemplo dessas incertezas são as tratativas entre o Tribunal de 

Contas da União – TCU e o Governo Federal, noticiadas pelos jornais.250

                                                           
250 BRANCO, M. Governo mantém diálogo com TCU sobre Valec, diz Gleise. Agência Brasil, 08 out. 2013. 
Disponível em: 

 Após o anúncio do 

PIL, o Tribunal de Contas anunciou sua opinião de que o modelo carecia de embasamento 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-08/governo-mantem-dialogo-com-tcu-sobre-
valec-diz-gleisi Acesso em: 04.11.2013 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-08/governo-mantem-dialogo-com-tcu-sobre-valec-diz-gleisi�
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-08/governo-mantem-dialogo-com-tcu-sobre-valec-diz-gleisi�
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legal.251 Em conversas preliminares, o Governo foi avisado de que os leilões das ferrovias não 

poderiam ser aprovados, caso não houvesse um marco legal que respaldasse as mudanças 

desejadas.252

Em virtude disso, aprovou-se o Decreto nº 8.129/2013 – mantendo-se a tradição de 

regulamentação do setor via Decreto. Uma das intenções era conferir uma resposta às 

exigências do TCU, além de dar maior segurança ao empresariado, visto que até então não se 

sabia ao certo a atuação da VALEC.

  

253 Em que pese a sumariedade do Decreto em questão, 

sabe-se, ao menos, que a VALEC está autorizada, no que concerne às novas concessões, a 

adquirir a totalidade da capacidade ferroviária, de modo reduzir substancialmente o risco de 

demanda das concessionárias horizontais.254

 Mas ainda subsistem dúvidas. Não se descarta a hipótese de discussão 

fiscal/orçamentária em relação às compras a serem realizadas pela VALEC. Há dúvidas do 

setor empresário em relação à capacidade de a VALEC suportar todos os custos afirmados.

  

255 

Em virtude dos questionamentos chegou-se, inclusive, a afirmar que outra empresa seria 

constituída, para substituir a VALEC. Essa seria a Empresa Brasileira de Ferrovias – EBF.256

                                                           
251 RITTNER, D.; VELOSO, T.. TCU: modelo para concessão de ferrovias não está claro. Jornal Valor 
Econômico, 23 set. 2013. Disponível em: 

 

De todo modo, até o momento, é a VALEC que vem sendo colocada como o novo ator do 

setor.  

http://www.valor.com.br/brasil/3280116/tcu-modelo-para-concessoes-
de-ferrovias-nao-esta-claro Acesso em: 04.11.2013 
RITTNER, D.. Modelo de concessões de ferrovias não tem amparo legal, adverte TCU. Jornal Valor 
Econômico, 10 set. 2013. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/3264408/modelo-de-concessoes-de-
ferrovias-nao-tem-amparo-legal-adverte-tcu Acesso em: 04.11.2013 
252 RITTNER, D.. TCU aponta falha em leilão de ferrovia. Jornal Valor Econômico, 10 set. 2013. Disponível 
em: http://www.valor.com.br/brasil/3264424/tcu-aponta-falha-em-leilao-de-ferrovia Acesso em: 04.11.2013 
253 RITTNER, D.; VELOSO, T.. TCU quer regras mais claras para modelo de licitação de ferrovias. Jornal 
Valor Econômico, 24 set. 2013. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/3280464/tcu-quer-regras-mais-
claras-para-modelo-de-licitacao-de-ferrovias Acesso em: 04.11.2013 
254 RITTNER, D.. Decreto viabiliza concessões de ferrovias. Jornal Valor Econômico, 24 out. 2013. Disponível 
em: http://www.valor.com.br/brasil/3314954/decreto-viabiliza-concessoes-de-ferrovias Acesso em: 04.11.2013 
255 PUPO, F.; RITTNER, D.. Empresários buscam solução para ‘risco’ Valec. Jornal Valor Econômico, 25 out. 
2013. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/3316570/empresarios-buscam-solucao-para-risco-valec 
Acesso em: 04.11.2013 
256 JOSÉ, V. Governo transforma VALEC em Empresa Brasileira de Ferrovias. Transporta Brasil, 02.set.2013. 
Disponível em:  http://www.transportabrasil.com.br/2013/09/governo-transforma-valec-em-empresa-brasileira-
de-ferrovias/ Acesso em: 09.11.2013 
PEDUZZI, P. Governo prepara MP que cria Empresa Brasileira de Ferrovias para incentivar uso de estradas de 
ferro. Agência Brasil, 02.set.2013. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-09-02/governo-
prepara-mp-que-cria-empresa-brasileira-de-ferrovias-para-incentivar-uso-de-estradas-de-ferro Acesso em: 
09.11.2013 

http://www.valor.com.br/brasil/3280116/tcu-modelo-para-concessoes-de-ferrovias-nao-esta-claro�
http://www.valor.com.br/brasil/3280116/tcu-modelo-para-concessoes-de-ferrovias-nao-esta-claro�
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 Ademais, se o meio jurídico para efetivação dessas concessões for o de PPPs, 

conforme anunciado pelo governo, pode-se questionar com veemência a matriz de risco 

colocada, visto que o risco da demanda das concessionárias será inteiramente suportado pelo 

Estado – lembramos que a Lei de PPPs alude a compartilhamento, entre os parceiros, do risco 

da atividade.257

 A Confederação Nacional dos Transportes – CNT também teceu suas considerações:   

 Assim sendo, não podemos deixar de apontar que a demanda é um risco 

central nesse contrato que, pelo que foi colocado até o momento, será suportado tão somente 

pelo parceiro público. A compatibilidade entre o modelo regulatório colocado e o modelo de 

concessão na modalidade de PPPs é um ponto crucial de incerteza; não se descarta a 

incompatibilidade entre ambos. Ainda sobre o risco da demanda, se persistir o modelo, há que 

ser pensado e discutido, por exemplo, como todo esse dispêndio poderá ser revertido em 

benefício da tarifa de fruição a ser cobrada dos OFIs, dentre outras questões que podem surgir 

com a gradual transição para o novo modelo.   

 

Alguns pontos devem ser considerados em relação ao novo modelo de 
concessão de ferrovias. A maior complexidade do modelo e a maior 
regulamentação (interferência do ente público) podem afetar negativamente  
o funcionamento do sistema e do mercado de transporte ferroviário de 
cargas. A grande quantidade de agentes no mercado (fornecedores de 
infraestrutura, Valec e empresas de transporte de cargas) pode aumentar o 
custo de transação e gerar ineficiências, como ocorrido no modelo britânico.  
Outro fator que deve ser ponderado é o risco de endividamento do Estado. 
Para garantir a oferta do serviço de transporte de cargas e a modicidade 
tarifária, a Valec se comprometerá com a aquisição de toda a capacidade das 
novas ferrovias. Em caso de demanda insuficiente, a empresa poderá arcar 
com prejuízo superior ao volume de recursos investidos nos últimos anos 
pelo setor público no modal. Assim, há a possibilidade de se repetir a 
situação anterior à concessão da malha da RFFSA de grande endividamento 
público para manutenção de um sistema ineficiente. Além disso, cabe 
destacar a questão da segurança institucional. Durante cerca de 15 anos, no 
mínimo, o Brasil terá dois marcos regulatórios para o setor ferroviário. A 
diversidade de regras pode inibir os investimentos da iniciativa privada no 
setor, gerando redução de investimentos, não correção de gargalos e, ainda, 
gastos adicionais para o governo federal.258

 

 

                                                           
257 Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes: (...) VI – 
repartição objetiva de riscos entre as partes; (...) 
Art. 5o As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei no 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever: (...) III – a repartição de riscos entre as 
partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; (...) 
258 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, op., cit., p. 23-24   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23�
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Outra incerteza a ser colocada diz respeito às antigas concessões. A minuta de 

Resolução sobre os futuros OFIs prevê duas espécies de concessionárias: as horizontais e as 

verticais. Significa dizer que a modelagem das concessões antigas será respeitada. Entretanto, 

não se discutiu ainda o que acontecerá após o término dos contratos dessas malhas concedidas 

nos anos 90; não se sabe se haverá renovação contratual nos termos originais ou se será 

exigida conformação das antigas concessões ao novo modelo.  

Vejamos que essa heterogeneidade em relação aos modelos pode dar origem a novos 

gargalos verificáveis na operação de transporte que envolva a passagem por malhas 

concedidas no modelo vertical e no modelo horizontal. Ainda não se sabe como será operada 

a passagem nas malhas verticalizadas. Dessa forma, a operação do OFI pode ver-se 

prejudicada nessas situações.  

 Outro problema continua sendo o das bitolas. Se as novas concessões padronizarem a 

largura de modo diferente do que aquele verificado na maior parte das concessões antigas, 

poderemos nos deparar com trechos em que o tráfego mútuo será a regra, apesar de disposição 

contrária da regulação. Poderá haver incompatibilidade entre o material rodante utilizado 

entre os OFIs nas novas malhas, em relação às antigas malhas. Assim, pode mostrar-se 

demasiado custosa a aquisição de diferentes materiais para operação em diferentes linhas 

férreas. 

 Desse modo, vimos que a problemática da maior padronização da malha – para fins de 

potencializar o percebimento das externalidades de rede – ainda carece de maiores estudos e 

discussões. Em virtude de sua condição estrutural, a malha ferroviária precisa ser pensada em 

termos para sua maior integralização. Por isso, é importante discutir não só o problema para 

frente, em relação às novas malhas, mas também para trás, em relação às malhas antigas. A 

efetividade do novo modelo depende, também, de um olhar sobre o que foi feito no passado.  

 

3.5.Algumas reflexões sobre a regulação nacional a partir da experiência alemã 

 

Ao analisarmos a experiência vivida pela Alemanha e contrapormos à nossa 

experiência com o setor ferroviário – e sua recente tentativa de modernização – a primeira 

característica que se destaca é o planejamento setorial meticuloso utilizado por aquele país. 

Tivemos a chance de perceber que o processo de desenvolvimento das ferrovias e alteração do 

modelo regulatório (ainda não concluído, pois a Holding DB continua tendo capital 
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totalmente estatal) alemão dá-se mediante etapas de alterações que ocorrem de forma gradual 

e constante.  

O sistema alemão como hoje se apresenta começou a ser delineado em 1989, quando 

houve a unificação das malhas leste e oeste, assim como das empresas operadoras, originando 

a Deutsche Bahn. Desde então, os trabalhos vêm sendo realizados linearmente em direção a 

uma liberalização cada vez maior. Ainda que a DB esteja, até o momento, sob o comando do 

capital estatal, a Alemanha inaugurou o modelo desverticalizado e há discussões sobre como 

será a privatização da estatal, se com ou sem a rede (infraestrutura). Manter a rede sob a 

custódia estatal pode permitir o zelo pela integridade e homogeneidade da infraestrutura de 

forma direta, ao invés de fazê-lo via regulação/fiscalização.  

Destacamos também o cuidado do governo alemão em preparar um estudo, prevendo 

todas as possíveis formas de privatização da estatal, com seus prós e contras, e 

disponibilizando-o para discussão. É, sem dúvida, uma forma muito mais democrática de 

tomada de decisão do que a simples promulgação de um decreto entregando à sociedade o 

“rascunho” do modelo que será adotado.  

Os meios adotados para a implementação das mudanças é, aliás, outro ponto de 

reflexão. Enquanto a Alemanha realizou as etapas de sua reforma setorial através de pacotes 

legislativos detalhados e reflexivos em relação ao futuro (por exemplo, foi colocado prazo 

para a alteração da natureza jurídica da DB para sociedade por ações), o Brasil fez todas as 

grandes alterações no setor ferroviário mediante Decreto Presidencial. 

Não podemos deixar de apontar que o Decreto é uma das normas menos democráticas 

de nosso ordenamento jurídico. Trata-se de um ato monocrático do Poder Executivo, não há 

votação a exemplo do que ocorre com as leis votadas pelo Poder Legislativo, e geralmente 

não é precedido de audiência pública. Além do mais, os Decretos editados especificamente 

para o setor ferroviário foram demasiadamente enxutos e, ousamos dizer, precipitados. As 

alterações no modelo institucional ferroviário foram pouco discutidas e, considerando o 

conteúdo das normas, nos parece que pouco refletidas.  

A forma como as mudanças vêm sendo realizadas dá chances à ocorrência de falhas 

regulatórias, pois o modelo final foi colocado antes que tivessem sido discutidos os meios 

para a sua implementação. Os dois países, Brasil e Alemanha, estão caminhando à adoção de 

um modelo desverticalizado para as ferrovias. Entretanto, os caminhos percorridos são 

diferentes em relação institutos legais utilizados e ao planejamento.  

Destacamos, ainda, o formato empregado pela Alemanha para repartição da 

capacidade da malha. A alocação dos horários e rotas, naquele país, é de responsabilidade da 
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Agência de Redes o que acaba por diminuir os riscos de discriminação em relação à repartição 

do acesso. Esse formato foi previsto pela Diretiva Europeia nº 19/1995, disciplinando que 

cada Estado-membro nomearia seu respectivo repartidor da capacidade da infraestrutura, sem 

a necessidade de essa figura confundir-se com o gestor da rede. Ao repartidor cabe a 

obrigação de garantir que a capacidade seja repartida de forma justa, não discriminatória e 

eficaz.  

Colocamos, para o Brasil, a hipótese de esta atividade ser exercida pela agência 

setorial, a ANTT, sem a necessidade de ter a VALEC como intermediária. Ainda à luz da 

experiência alemã, a regulação poderia instituir um sistema de preferência para a passagem, 

de acordo com a essencialidade do produto a ser transportado e a existência ou não de 

alternativa para o transporte, e tarifas diferenciadas, de acordo, também, com a essencialidade 

do produto a ser transportado ou a região em que a operação é realizada.  

Outra reflexão a ser colocada é sobre o real papel da VALEC. Não poderia a estatal 

brasileira, a exemplo da Deutsche Bahn, ser diretamente a concessionária horizontal das 

novas malhas?259

Por fim, enfatizamos a necessidade de uma lei setorial, colocando com clareza os 

princípios que deverão reger o modelo de concessões adotado pelo setor, assim como a forma 

e as garantias da realização do o direito de acesso. Essa lei poderia, inclusive, exemplificar 

quais matérias seriam tuteladas pelo órgão de defesa da concorrência e quais seriam de 

competência exclusiva da agência setorial. No direito alemão essa repartição foi realizada, 

cabendo ao direito antitruste, por exemplo, a análise das situações em que se verificou a 

negativa do acesso à infraestrutura.  

 Nesse modelo, a VALEC seria diretamente responsável pela estrutura das 

malhas, a licitação seria tão somente das obras, e não haveria a responsabilidade de compra da 

capacidade. Se o objetivo é diminuir quase que totalmente o risco da demanda, não seria mais 

eficiente assumi-lo, então, diretamente?  

 

 

 

 

  

                                                           
259 Lembrando que, conforme já explicitado na nota de rodapé nº 245, a VALEC já exerce o papel de 
concessionária (vertical) nas Ferrovias Integração Oeste-Leste e Norte-Sul.  
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CONCLUSÃO 

 

O sistema de transporte ferroviário constitui uma estrutura de mercado pertencente à 

classe dos monopólios naturais, com a infraestrutura organizada em rede física e contínua. Em 

que pese sua prestação ser realizada, atualmente, pela inciativa privada, trata-se de atividade 

caracterizada, no direito brasileiro, como serviço público, sob regulação do Estado.  

Por apresentar falhas de mercado e ser gerador de externalidades específicas da 

organização em rede, é  um sistema que merece atenção do regulador, de modo a sobrelevar 

os aspectos positivos e mitigar os negativos. Uma das formas de tentar mitigar as falhas 

distributivas, característica do setor ferroviário, é garantir o direito de acesso à infraestrutura, 

estabelecendo limites ao exercício de poder econômico daquele que a detém.  

Nesse aspecto, é crucial o entendimento da teoria que trata das essential facilities que, 

reconhecendo a essencialidade de algumas estruturas para o exercício da atividade econômica, 

desenvolveu raciocínio primando pelo direito de acesso, impondo, inclusive, situações de 

obrigação de contratar. A materialização desse raciocínio ocorre, inicialmente, com o 

estabelecimento do tráfego mútuo e do direito de passagem. Outra solução encontrada foi a 

segmentação das atividades que compõem o setor, identificando e separando aquelas que 

comportam concorrência daquelas que não comportam. 

O desenvolver das ideias culminou no entendimento de que o setor ferroviário não 

constitui, em sua integralidade, um monopólio natural. Em verdade, o monopólio é verificado 

tão somente na infraestrutura, e não na operação. Percebeu-se, então, a possibilidade de se 

estabelecer ambiente competitivo no que diz respeito às operações ferroviárias, que não mais 

constituem um monopólio natural.  

O processo de liberalização do sistema ferroviário alemão teve início no começo da 

década de 90. A legislação comunitária impôs a desverticalização para as ferrovias. O modelo 

adotado por aquele país foi, então, o de Holding – distribuindo a atividade entre as diferentes 

subsidiárias da Deutsche Bahn. Dessa forma, cada pessoa jurídica ficou responsável por uma 

parcela da atividade e a legislação garantiu o direito de acesso aos operadores ferroviários 

que, de acordo com dados da UE, na Alemanha superaram a casa dos 300 operadores 

registrados260

                                                           
260 Esse dado foi apresentado na Introdução, conforme fonte discriminada na nota de rodapé nº 10.  

. Portanto, as atividades de gestão da infraestrutura e operação foram separadas, 

inaugurando o modelo desverticalizado. Ressaltamos que o processo de liberalização vem 

ocorrendo paulatinamente, e o instrumento jurídico utilizado para a concretização das 
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mudanças foi a lei, o que é um indício relevante de debate democrático sobre as reformas 

ferroviárias.  

Atualmente, o debate alemão pauta-se na possível abertura de capital da estatal. 

Discute-se se essa abertura contemplará, ou não, a rede ferroviária. Lembre-se que a DB tem 

uma subsidiária que cuida exclusivamente da rede física: a DB Netze Fahrweg.261

 Sobre o sistema brasileiro, verificamos que o processo de desestatização, a primeira 

regulamentação do setor, e, atualmente, a tentativa de inauguração de um novo modelo foram 

etapas realizadas via Decretos Presidenciais. Até o momento a regulação nacional prima pelo 

tráfego mútuo como regra e o direito de passagem de forma subsidiária. Esse é o modelo que 

figura desde as concessões das malhas da antiga RFFSA e que foi mantido pela regulação da 

ANTT.  

 Essa 

discussão é bastante importante, pois está se decidindo, afinal, como será garantida a 

homogeneidade e a integridade da malha ferroviária – questão essa que tem influência direta 

nas externalidades de rede. Nesse sentido, é aceitável que a rede permaneça sob o comando de 

uma única pessoa podendo, inclusive, ser o próprio Estado. Nesse último caso pode haver 

redução de custos, por exemplo, em relação à atividade fiscalizatória.  

 Em 2012, contudo, o governo federal lançou o PIL que, visando alterar a modelagem 

do setor, deu publicidade ao desenho de um sistema de ferrovias desverticalizado, a ser 

implementado a partir de novas concessões, que serão realizadas para a expansão da malha já 

existente. Sobre esse modelo ainda pairam muitas incertezas. O governo chegou a editar 

recentemente um Decreto tentando conferir algum respaldo jurídico à reformulação do marco 

regulatório. Entretanto, ainda há muitas questões que precisam ser analisadas e respondidas. 

Dentre elas, merece atenção especial o papel a ser exercido pela VALEC.  

  Criou-se, também, a figura do Operador Ferroviário Independente que, com a 

desverticalização, será o responsável pela operação ferroviária. Sua atividade será permitida 

por meio de autorização administrativa, a ser expedida pelo ente regulador. A ANTT já 

iniciou seus trabalhos e realizou Tomada de Subsídios que resultou em minuta de resolução, 

para disciplinar a atividade dos futuros OFIs. De todo modo, há ainda que ser realizada 

audiência pública, para discussão da minuta e sua futura publicação.  

 Por fim, merece ser mencionado que a desverticalização para o setor é bastante 

desejada e poderá conferir maior fortalecimento e competitividade ao modal ferroviário. 

                                                           
261 Conforme nota de rodapé nº 131.  
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Entretanto, para o sucesso desse modelo, entendemos haver necessidade de maior discussão 

sobre os meandros do processo de alteração do setor.  

Um planejamento mais sólido e transparente mostra-se imperioso para o sucesso do 

modelo de unbundling. Esta é, inclusive, a principal lição que podemos apreender do processo 

alemão de liberalização das ferrovias.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 
 

As características dos Meios de Transporte de cargas existentes no Brasil. 

  

 Transporte Rodoviário262 Transporte Ferroviário263 
Representatividade no 
Setor 

Possui a maior representatividade 
entre os modais existentes 

Não consta.  

Distância adequada para 
o uso do modal 

Adequado para curtas e médias 
distâncias 

Adequado para grandes distâncias 

Custo Inicial de 
Implantação 

Baixo custo inicial de implantação Alto custo de implantação 

Custo de manutenção Alto custo de manutenção Baixo custo de manutenção 
Poluição e impacto 
ambiental 

Muito poluente com forte impacto 
ambiental 

Pouco poluente 

Segurança no transporte Segurança no transporte 
comprometida devido à existência 
de roubos de cargas 

Possui maior segurança em relação 
ao modal rodoviário, visto que 
ocorrem poucos acidentes, furtos e 
roubos. 

Característica da 
entrega 

Serviço de entrega porta a porta Não consta. 

Flexibilidade Maior flexibilidade com grande 
extensão da malha 

Baixa flexibilidade com pequena 
extensão da malha 

Velocidade Transporte com velocidade 
moderada 

Transporte lento devido às suas 
operações de carga e descarga 

Custo do transporte Os custos se tornam altos para 
grandes distâncias 

Baixo custo de transporte 

Confiabilidade na 
previsão de entrega 

Tempo de entrega confiável Não consta. 

Capacidade de carga Baixa capacidade de carga com 
limitação de volume e peso 

Grande capacidade de carga 

Integração da 
infraestrutura 

Integra todos os estados brasileiros Baixa integração entre os estados 

Eficiência Energética Não consta.  Elevada eficiência energética 
 

 

 

  

                                                           
262 Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/rodo.html Acesso em: 06.10.2013 
263 Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/03-ferro/ferro.html Acesso em: 06.10.2013 
 

http://www2.transportes.gov.br/bit/02-rodo/rodo.html�
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Anexo 2 
 

1. Notícia veiculada no jornal Valor Econômico264

 
 

10/02/2012 às 00h00 

Estatal alemã ajuda a desenhar o novo modelo do setor ferroviário 
Por De Brasília 
A Valec vai fechar um acordo de cooperação com uma estatal ferroviária da Alemanha para colocar 
em operação o novo modelo de transporte de cargas do país. O novo sistema rompe com a 
exclusividade de trechos concedidos à iniciativa privada e abre espaço para múltiplas empresas 
contratarem o chamado "direito de passagem".  
Os detalhes da parceria estão sendo fechados com a Deutsche Bundesbahn. Representantes da estatal 
alemã já estiveram em Brasília para tratar do assunto. "Procuramos o Ministério das Relações 
Exteriores para nos ajudar a firmar esse acordo. A Deutsche Bundesbahn dará suporte para 
implementação e acompanhamento dessa operação aberta. Vamos desenhar o modelo juntos, para 
depois licitar os trechos", afirmou ao Valor o presidente da Valec, José Eduardo Castello. 
O objetivo da Valec é oferecer as primeiras concessões da Ferrovia Norte-Sul já ainda no segundo 
semestre deste ano. Até junho serão concluídas as obras de um trecho de 855 quilômetros de extensão, 
entre as cidades de Palmas (Tocantins) e Anápolis (Goiás). Criticado pelas empresas do setor 
ferroviário, o modelo aberto de concessão vai exigir a negociação direta com empresas que, até então, 
tem o controle de tráfego das ferrovias. Na própria Ferrovia Norte-Sul, o trecho da malha que chega ao 
litoral do Maranhão e que está em operação foi concedida em 2007 para a Vale. 
A previsão da própria Valec é de que a segunda etapa de obras para a Ferrovia Norte-Sul - entre 
Anápolis (GO) e Estrela D'Oeste (SP) - seja concluída até julho de 2014. (AB) 
 
© 2000 – 2013. Todos os direitos reservados ao Valor Econômico S.A. . Verifique nossos Termos 

de Uso em http://www.valor.com.br/termos-de-uso. Este material não pode ser publicado, 

reescrito, redistribuído ou transmitido por broadcast sem autorização do Valor Econômico.  

 

2. Notícia veiculada na Revista Ferroviária265

 
 

Valec e BID discutem modelo de concessão brasileiro 
04/07/2012  
A Valec realiza nesta semana um seminário interno com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) para discutir o modelo ideal de concessão para as novas ferrovias que estão sendo construídas 
pela estatal – Ferrovia Centro-Oeste (Fico), Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e os trechos em 
obras da Ferrovia Norte-Sul. Por ser um evento interno, a Valec não informou os dias do seminário. 
O modelo mais discutido pela Valec é o open access, que permite compartilhar a malha com 
operadoras diferentes, garantindo o melhor aproveitamento da capacidade da ferrovia. “A ideia é ter 
um gestor de infraestrutura, assim como na Europa, e a Valec faz a venda da capacidade daquela via. 

                                                           
264 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/2525340/estatal-alema-ajuda-desenhar-o-novo-modelo-
do-setor-ferroviario#ixzz2SfZ51bbq Acesso em: 09.10.2013 
265 Disponível em: http://www.revistaferroviaria.com.br/index.asp?InCdEditoria=1&InCdMateria=16032 Acesso 
em: 09.10.2013 
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Então se a via tem uma capacidade de 10 ou 15 pares de trens por dia, a Valec fará a venda dessa 
capacidade”, afirmou o diretor-presidente da Valec, José Eduardo Sabóia Castello Branco. 
A estatal ainda busca parcerias com concessionárias internacionais para fazer intercâmbio de 
experiências para gerenciar as operações. “Por conta do dinamismo alemão, queremos trazer a 
Deutsche Bahn para nos apoiar em todos esses processos estruturais, de diretoria e de operações”, 
acrescenta Castello Branco. 
A expectativa da Valec é de que, assim que todos os trechos das ferrovias forem concluídos, haja um 
“grande leilão” para que os interessados nas operações apresentem suas propostas. 
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Anexo 3 
 

 

Jurisprudência Selecionada do CADE – Ferrovias 

• Chave de Busca: ferroviário 

• Resultado obtido: 20 Atos de Concentração e 1 Processo Administrativo 

• Dentre os quais selecionamos: 9 Atos de Concentração e 1 Processo Administrativo 

 

Atos de Concentração 

Ato de Concentração n. 08000.013801/1997-52 
Conselheiro Relator: Thompson Almeida Andrade 
 
Objeto: privatização da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD  
 
Argumento utilizado para aprovação do AC com restrições: assimetria informacional, 
capacidade limitada de fiscalização pelo poder concedente e existência de monopólio na oferta 
para produtos que só podem ser transportados por ferrovia. Dessa forma, o AC foi 
condicionado às seguintes obrigações: “i) Criação de subsidiárias integrais da CVRD, uma para 
a EFVM e outra para a EFC, para as quais deverão ser repassadas as concessões e os ativos 
aplicados nos serviços de transporte ferroviário, permitindo a separação jurídica entre estes 
serviços e as demais atividades operacionais da CVRD; ii) Celebração de termos aditivos aos 
contratos de concessão da EFVM e EFC, assinados pela concessionária e pelo poder 
concedente, com a inclusão da EFVM e da EFC na sistemática de avaliação definida pela 
Portaria n. 447, de 15 de outubro de 1998, complementada pela Portaria n.2, de 12 de março de 
1999, assim como o estabelecimento de metas de produção (TKU) anual e de redução do índice 
de acidentes, em cumprimento à decisão do Plenário do TCU; iii) Celebração de termos 
aditivos aos contratos de concessão da EFVM e EFC, assinados pela concessionária e pelo 
poder concedente, com a inclusão de cláusula que torna obrigatória a observância do disposto 
na Norma Complementar n. 3, de 29 de junho de 1999, destinada a preservar usuários 
dependentes do transporte ferroviário de carga, nos seguintes termos: “A tarifa para o usuário 
com elevado grau de dependência do transporte ferroviário será estabelecida através de 
contrato voluntário; caso não haja acordo, o usuário poderá solicitar à concedente a fixação de 
tarifa específica, que leve em consideração os custos operacionais envolvidos, na forma da 
Norma Complementar n. 3, de 29 de junho de 1999”.” 
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000143621397.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012.009666/1998-00 
Conselheiro Relator: Hebe Romano 
 
Objeto: operação de transferência da posse dos ativos operacionais da Malha Paulista 
pertencentes à RFFSA para a iniciativa privada por meio de processo licitatório na modalidade 
leilão (processo de privatização – Lei 8.031/90 Programa Nacional de Privatização). A 
operação implicou na constituição de uma sociedade, o Consorcio FERROBAN, para obter o 
direito de exploração da malha paulista até então pertencente à Rede Ferroviária Federal.  
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: “Em relação as barreiras à 
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entrada, dadas as características do negócio em que são elevados os investimentos fixos e os 
custos irreversíveis (sunk costs), neste ponto são consideradas elevadas. Normalmente as 
ferrovias são consideradas como monopólio natural. Este monopólio só será possível no setor 
de minerio, onde existem as cargas de exclusividade da ferrovia, como por exemplo, a bauxita. 
Portanto, não considero relevante as barreiras à entrada o mercado de transporte de longa 
distancia para a maioria dos produtos que se utilizam dos serviços da Malha Paulista.” A 
Relatora entendeu que o ato de concentração não alterou as características próprias do modal, 
apesar das barreiras à entrada.   
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000229631724.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012.000652/2000-54  
Conselheiro Relator: Afonso Arinos de Mello Franco Neto 
 
Objeto: “instrumento particular de compra e venda de ações de emissão da Companhia 
Ferroviária do Nordeste – CFN, através do qual a ABS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., detentora de 18% do capital social da 
CFN, alienou sua participação na empresa para a COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 
– CSN, COMPANHIA VALE DO RIO DOCE – CVRD e TAQUARI PARTICIPACOES S.A., 
todos acionistas da CFN.” 
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: entendeu que a operação 
acarretava tão somente uma reestruturação societária. A SEAE e a SDE opinaram pela 
aprovação da operação, adotando como razão de decidir o fato de que a operação apenas 
reorganiza a estrutura societária, não afetando a estrutura do mercado relevante e, portanto, não 
incorrendo em impactos nocivos à livre concorrência. O CADE anuiu com a posição das 
Secretarias.  
 
Obs: a Procuradoria Geral do CADE analisou o edital de privatização da CFN, verificando se 
havia algum descumprimento de seu conteúdo pela operação.  
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000178961487.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012. 001157/2000-81  
Conselheiro Relator: Mércio Felsky 
 
Objeto: operação de recomposição societária da empresa FCA – Ferrovia Centro-Atlântica 
S.A. que, por meio de 5 contratos, resultou na saída seis investidores, as empresas 
Tupinambara, Ralph, Railtex, Judori, Interférrea e Grucai, e na entrada de 4 novos investidores, 
as empresas KRJ, Cormo, CPP e Valia – Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, 
além do aumento de participação da empresa Tucumã. 
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: apesar do entendimento de que 
a operação acarretava tão somente uma reestruturação societária, o Conselheiro Relator fez a 
seguinte ponderação sobre a possibilidade de restrição de mercado: “Cabe nesta analise um 
cuidado para a possibilidade de implementação de praticas restritivas verticais em relação a 
clientes do transporte férreo quando estes forem também concorrentes de algum acionista da 
ferrovia. Isto é, o acionista pode influir no custo de produção do produto de seu concorrente, a 
fim de influenciar a competitividade deste produto, alcançando uma vantagem competitiva, 
principalmente se esta mercadoria é dependente do transporte ferroviário”.  
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000186801158.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012.002803/2000-17 
Conselheiro Relator: Afonso Arinos de Mello Franco Neto 
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Objeto: aquisição realizada pela Amsted Incorporated de 50% das ações da Maxion Fundição e 
Equipamentos Ferroviários S.A., junto ao Grupo Iochpe-Maxion. Após a operação a nova 
empresa passou-se a denominar-se Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários 
S.A. 
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: entendeu-se que não existe 
qualquer sobreposição, bem como relação vertical entre os produtos fabricados no Brasil pela 
Maxion, e no exterior pela Amsted, não resultando da operação qualquer efeito 
anticoncorrencial ou possibilidade de exercício de poder de mercado. 
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000175181669.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012.002917/2000-20 
Conselheiro Relator: Afonso Arinos de Mello Franco Neto 
 
Objeto: arrendamento de ativos relacionados à administração e operação do transporte 
ferroviário de cargas na área interna do Porto de Santos, mediante Contrato de Arrendamento, 
pelo qual a Companhia de Docas do Estado de São Paulo (CODESP) transfere essas atividades 
para a Portofer. 
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: o Relator identificou que “a 
prestação de serviços no mercado relevante definido consiste em um monopólio natural, sendo 
que a operação apenas promove a mudança de agentes no mercado, com a saída de um agente 
publico e a entrada de um privado (...) os termos do contrato de arrendamento passam a 
estabelecer um ambiente regulado para a prestação dos serviços no mercado relevante”. O 
Relator ponderou que o contrato de arrendamento define a garantia do livre acesso ao serviço, 
estabelece que a cobrança pelos serviços prestados será feita com correspondência aos custos e 
que a CODESP fiscalizara o cumprimento do contrato. 
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000192611182.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012.004939/2003-77 
Conselheiro Relator: Fernando de Oliveira Marques 
 
Objeto: aumento de capital da ALL, ações ordinárias e preferenciais subscritas pela Latin 
Fright Company – LFC. 
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: ausência de concentração 
horizontal e vertical 
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000422151244.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012.006775/2005-84 
Conselheiro Relator: Ricardo Villas Boas Curva 
 
Objeto: Contrato de Capitalização celebrado entre a ALL e a Millinium Investimentos Ltda. 
Com vistas à fabricação de vagões ferroviários e sua comercialização. Projeto a ser 
desenvolvido através da constituição da Santa Fe Vagões S.A. – a materialização do projeto se 
dará sob a forma de contribuição de capital, prestação de serviços e fornecimento de know how. 
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: a SEAE identificou que não 
haveria problemas de concentração horizontal no mercado relevante. A Secretaria, ademais, 
contatou a ANTT questionando se haveria algum impedimento na entrada do Grupo ALL no 
mercado de vagões, já que é concessionaria de transporte ferroviário. “Em resposta, a ANTT 
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informou que não existe nenhum impedimento legal para uma empresa concessionaria se 
verticalizar (produzindo os próprios vagões).” Acompanhando o entendimento da SEAE de que 
não haveria restrições competitivas geradas pelo AC, o Relator votou no sentido de aprovar a 
operação, sem restrições. 
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000229631724.pdf Acesso em: 21.10.2013 

Ato de Concentração n. 08012.005747/2006-21 
Conselheiro Relator: Luis Fernando Schuartz 
 
Objeto: análise de contratos que versam sobre a compra da Brasil Ferrovia S.A. – BF e da 
Novoeste Brasil S.A.- NV, pela ALL – América Latina Logística S.A., que ocorreu por meio 
da incorporação das ações de emissão da BF e NV, que se tornaram subsidiárias integrais da 
ALL, sendo que todos os acionistas da BF e NV receberam ações de emissão da ALL, 
tornando-se acionistas desta ultima. 
 
Argumento utilizado para aprovação do AC com restrições: sobre a questão da existência 
de concentração horizontal ou não, o Conselheiro Relator ponderou que: “do fato de cada 
ferrovia possuir um traçado próprio, não se pode inferir, necessariamente, que inexista relação 
de competição entre as malhas, pois as condições – incluindo as comerciais – vigentes para o 
transporte de um determinado ponto de origem a um determinado ponto de destino podem ser 
tais que façam duas ou mais ferrovias aparecerem, para um conjunto não desprezível de 
demandantes, como canais de transportes substituíveis entre si.” O Relator analisou as 
alegações de geração de eficiências pela concentração (redução de custos, aumento da 
quantidade de carga transportada, outras eficiências não quantificadas: “externalidades de rede” 
e repasse dos ganhos de eficiência aos consumidores). Ao final, aprovou a operação com a 
obrigação de firmamento de Termo de Compromisso de Desempenho – TDC, de modo a 
justificar a aprovação da operação baseada em ganhos de eficiência.  O TDC deverá, dentre 
outros termos, conter restrições comportamentais, voltadas à redução do risco de adoção de 
estratégias e condutas discriminatórias.  
 
Obs: O relatório disserta sobre os possíveis efeitos anticompetitivos, entretanto, em relação ao 
âmbito intermodal, notadamente, em relação ao sistema de transporte ferroviário. Dessa forma, 
dado o objeto do presente trabalho, não vem ao caso tratar deste ponto. 
 
*Disponível em: (http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000382601923.pdf) Acesso em: 21.10.2013 

Processo Administrativo - PA 

Processo Administrativo n. 08012.007285/1999-78 
Conselheiro Relator: Thompson Almeida Andrade 
 
Objeto: análise de fato oriundo do Ato de Concentração – AC 08000.013801/97-52, que tratou 
do leilão de privatização  que resultou na aquisição de 47% do capital ordinário e 26,85% do 
capital total da Companhia Vale do Reio Doce - CVRD pela Valepar S/A em 1997. A SDE, ao 
longo do AC, verificou indícios de infração à ordem econômica capazes de justificar a abertura 
do Processo Administrativo: contrato celebrado entre a CVRD e a Samitri, no qual consta: i) 
exigência de exclusividade de transporte de todo minério exportado pela Samitri e; ii) cobrança 
de preço maior para quantidade excedente a 8,5 milhões de toneladas/ano, incorrendo, assim, 
nas condutas contra a ordem econômica previstas nos incisos V, XII e XXIV, do artigo 21 da 
Lei 8.884/9, quais sejam: criar dificuldades ao desenvolvimento da empresa concorrente ou 
adquirente de bens e serviços; discriminar adquirentes de serviço; e impor preços excessivos.  
 
Argumento utilizado para aprovação do AC sem restrições: sobre a arguição preliminar de 
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incompetência do CADE, o Relator adarguiu que “A lei não determina quais são os setores 
objeto de fiscalização pelo SBDC. Apenas dispõe que compete aos órgãos integrantes do 
SBDC a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, não fazendo qualquer 
distinção entre o órgão julgador dos setores regulados ou não regulados. Assim, é 
completamente absurda a arguição de incompetência do CADE e da SDE para investigar 
possíveis condutas anticoncorrenciais decorrentes de um contrato celebrado entre a 
Representada e a Samitri.” No mérito o Relator acatou os argumentos apresentados pela CVRD 
e decidiu nos seguintes moldes: “Os argumentos acima indicam que as cláusulas estipuladas 
nos contratos firmados entre CVRD e Samitri, tais como exclusividade, fórmulas para a fixação 
de preços e tarifas adicionais para cargas não previstas, devem ser entendidas como necessárias 
ao bom andamento dos negócios. Em face dos vultosos investimentos realizados pelas 
empresas em ativos específicos, se tornam necessárias regras claras definindo-se o 
compartilhamento do risco, para o desenvolvimento de relações estáveis e mutuamente 
vantajosas. Diante do exposto, acompanhando o entendimento da SEAE, da Procuradoria do 
CADE e do Ministério Público Federal, considero que não ficaram configuradas as infrações 
imputadas à Representada, razão pela qual determino o arquivamento do presente Processo 
Administrativo.” 
 
*Disponível em: http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000011211572.pdf Acesso em: 21.10.2013 
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Anexo 4 
 

O atual modelo estrutural financeiro e operacional da Holding Deutsche Bahn AG pode ser 

encontrado na apresentação financeira dessa Holding para o ano de 2013266

 

. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
266 Disponível em: http://www1.deutschebahn.com/file/2594382/data/fipra_2013_europa.pdf Acesso em: 
04.10.2013 
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Anexo 5 
 

Níveis estimados de eficiência no sistema europeu de ferrovias267

 

  

A partir dos quoeficientes de eficiência entre os anos de 1997 e 2006 o estudo apresentou três 

resultados: um chamado de PMK (passengers per kilometer); para o transporte de passageiro, 

outro chamado TKM (number of tonner-kilometer), para o transporte de carga; e o último 

resultado mostrando a interação dos dois primeiros representando, assim, um resultado geral 

denominado MULTI.  

 

 Modelo Eficiência % 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Áustria TKM 64 66 68 76 78  79 83 78  
PKM 30 32 32 34 33  34 34 35  
MULTI 80 84 85 87 87  87 88 87  

Bélgica TKM 44 44 43 44 42 43 43 45 47 48 
PKM 38 30 31 32 32 32 32 32 38 40 
MULTI 97 82 82 83 83 83 83 85 89 91 

Bulgária TKM 40 36 29 33 25 24 28 27 27 27 
PKM 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 
MULTI 69 68 64 65 63 58 58 59 60 61 

República 
Tcheca 

TKM    72 65 60 60 58 59 62 
PKM    7 7 7 8 9 9 9 
MULTI    50 50 48 51 52 53 55 

Dinamarca TKM 10 11 10 11 76 83 84 87  0 
PKM 35 34 36 40 40 36 36 37  39 
MULTI 97 97 98 98 98 97 97 98  97 

Estônia TKM 40 40 52 54 57 69 74 79 86 86 
PKM 18 18 16 17 17 18 19 20 22 24 
MULTI 82 81 72 74 67 70 72 73 82 85 

Finlândia TKM 65 66 66 69 68 68 72 74 72 81 
PKM 39 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
MULTI 99 95 95 96 95 95 95 96 96 96 

França TKM  64 55 58 52 51 47 47 43 40 
PKM  41 37 38 38 38 37 37 40 38 
MULTI  98 90 91 91 91 89 89 90 89 

Alemanha TKM 67 69  78 79 73 69 83 80 85 
PKM 23 24  32 32 32 31 34 36 36 
MULTI 84 89  93 94 89 86 91 91 92 

Grécia TKM    3 3 2 3 4 5 5 
PKM    37 37 38 38 38 39 40 

                                                           
267 PAVLYUK, Dmitry. An efficiency analysis of European countrie´s railways. Proceedings of the 8th 
International Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication, Out./2008. pp. 229-
236. (MPRA Paper No. 20922, posted 25. February 2010) Disponível em: http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/20922/ Acesso em: 26.09.2013. (tradução livre) 
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MULTI    90 90 89 91 92 92 92 
Itália TKM 61 60 58 59 60 54 52 55 50 51 

PKM 57 57 47 59 59 58 58 58 58 59 
MULTI 98 98 92 97 97 97 97 97 97 97 

Letônia TKM 87 82 79 86 88 90 96 95 97 92 
PKM 13 14 11 11 12 13 13 14 17 18 
MULTI 72 76 61 59 60 62 63 65 72 74 

Lituania TKM      71 84 87 92 94 
PKM      16 17 17 18 18 
MULTI      69 70 71 72 74 

Holanda TKM  16 14   14 15 92   
PKM  99 99   99 99 100 100 100 
MULTI  99 99   99 100 99 99 99 

Polônia TKM 96 92 88 89 91 91 91 92 88 86 
PKM 11 9 10 10 13 13 13 15 15 16 
MULTI 65 54 56 56 60 61 64 68 68 69 

Portugal TKM 16 15 13 16  17 17 19 21 21 
PKM 35 36 36 36  37 37 39 40 41 
MULTI 93 93 90 90  92 91 97 98 98 

Eslováquia TKM 77 74 58 64 60 57 55 0 0 0 
PKM 10 10 10 10 11 12 13 13 14 14 
MULTI 60 60 58 59 61 62 62 63 66 67 

Eslovênia TKM 20 20 19 19 19 20 21 22 23 24 
PKM 20 20 21 21 20 21 23 27 28 28 
MULTI 93 94 94 95 94 95 97 98 98 98 

Espanha TKM  83 84 86 86 85 87 87  85 
PKM  51 54 55 55 56 57 58  73 
MULTI  97 97 97 98 98 98 98  97 

Suécia TKM 82 83 85 90  62 66 68  61 
PKM 31 31 32 32  32 32 32  33 
MULTI 89 89 93 96  91 87 86  90 

Reino 
Unido 

TKM 91   88 64 78 78    
PKM 57   66 65 66 64    
MULTI 98   97 96 97 97    
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Anexo 6 
 

Visão geral sobre a concorrência nos países em amostra.268

 

  

Rede Nacional Operadores 
licenciados 

(2008) 

Todos operam? 
(2008) 

Fatia de mercado 
compartilhado de 

passageiros 

Fatia de mercado 
compartilhado de 

cargas 
Itália 49 16 (2006) <1%A (2009) 13%A (2008) 

(30% no mercado 
alpino norte-sul) 

França  alguns não 0%B (2008) 10%B (2007) 
22%B (2008) 

Alemanha 350 330 Regional: 15,2% 
(2006); 

Longa distância: 
<1% 

Passageiros em 
geral: 10,1%B 

(2008) 

19,7% (2007) 
22%B (2008) 

Espanha  Mais 8 licenças 
foram 

recentemente 
concedidas  

Não 0%B (2008) 5%B(2008) 

 
Fontes: se não especificado, dados de balanço. A fontes internas da FS. De acordo com a Comissão 

Europeia, 2009a269, o compartilhamento para o transporte de carga em 2006 foi de 11,5%. Não foram 

disponibilizados dados oficiais sobre 2008, em 2009. B Comissão Europeia, 2009b270

 

. C fonte interna. 

 

 

 

                                                           
268 “A Alemanha é a que tem o mercado mais aberto e já experimenta competição em ambos os mercados, de 
carga e passageiros.” (tradução livre) BERIA, Paolo; QUINET, Emile; de RUS, Gines; SCHULX, Carola. A 
comparison of rail liberalisation levels across four European countries. Artigo apresentado na 12º World 
Conference on Transport Research – WCTR, Jul./2010, Lisboa, Portugal. (MPRA Paper No. 29142, posted 25. 
February 2011) Disponível em: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29142 Acesso em: 17.09.2013  
269 European Commission (2009a). Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 
2008 and analysis of the evaluation and structure of the European transport sector in the context of the long-term 
development of the CTP. DG TREN, European Comission.  Disponível em: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/future_of_transport/20090908_common_transport_po
licy_final_report.pdf Acesso em: 17.09.2013 
270 European Commission (2009b). European Comission. Report from the Commission to the Council and the 
European Parliament. Second report on monitoring development of the rail market. SEC (2009) 1687. European 
Comission. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0676:FIN:EN:PDF Acesso em: 17.09.2013. 
 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29142�
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/future_of_transport/20090908_common_transport_policy_final_report.pdf�
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/future_of_transport/20090908_common_transport_policy_final_report.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0676:FIN:EN:PDF�
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117 
 

 

Anexo 7  
 

 

As malhas da RFFSA concedidas e seus respectivos contratos 

Malha/Concessionária 
 

Norma Autorizadora 
 

Extensão/Bitola 
 

Duração da Concessão 

Cláusulas do Contrato Referentes ao Compartilhamento de 
Infraestrutura 

Oeste/Ferrovia Novoeste 
S.A. 
 
Decreto Presidencial de 
26 de junho de 1996. 
Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legi
n/fed/decret_sn/1996/decreto-
46231-26-junho-1996-590121-
publicacaooriginal-115271-
pe.html Acesso em: 27.10.2013 
 
1.945km – 1,00m 
 
30 anos 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXII) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5263/America_Latina_Logistica_Malha_O
este_S_A_.html Acesso em: 29.10.2013 

Centro-Leste/Ferrovia 
Centro-Atlântica S.A. 
 
Decreto Presidencial de 
26 de agosto de 1996. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/impre
nsa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=1&data=27/08/1
996 Acesso em: 27.10.2013 
 
7.897km – 1,00m 
160km – 1,00m/1,60m 
 
30 anos 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXII) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5281/Edital_e_Contratos.html Acesso em: 
29.10.2013 

Sudeste/MRS Logística 
S.A. 
 
Decreto Presidencial de 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1996/decreto-46231-26-junho-1996-590121-publicacaooriginal-115271-pe.html�
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1996/decreto-46231-26-junho-1996-590121-publicacaooriginal-115271-pe.html�
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1996/decreto-46231-26-junho-1996-590121-publicacaooriginal-115271-pe.html�
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1996/decreto-46231-26-junho-1996-590121-publicacaooriginal-115271-pe.html�
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1996/decreto-46231-26-junho-1996-590121-publicacaooriginal-115271-pe.html�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5263/America_Latina_Logistica_Malha_Oeste_S_A_.html�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5263/America_Latina_Logistica_Malha_Oeste_S_A_.html�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=27/08/1996�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=27/08/1996�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=27/08/1996�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=27/08/1996�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/5281/Edital_e_Contratos.html�
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26 de novembro de 1996. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/impre
nsa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=7&data=27/11/1
996 Acesso em: 27.10.2013 

 
1.632km – 1,60m 
42km – 1,00/1,60m 

 
30 anos 

(...) 
XXII) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11231/MRS_Logistica_S_A_.html Acesso 
em: 29.10.2013 

Tereza Cristina/Ferrovia 
Tereza Cristina S.A. 
 
Decreto Presidencial de 
24 de janeiro de 1997 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/impre
nsa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=4&data=27/01/1
997 Acesso em: 27.10.2013 

 
164km – 1,00m 
 
30 anos 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXI) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11466/Edital_e_Contratos.html Acesso 
em: 29.10.2013 

Sul/ALL S.A. 

 
Decreto Presidencial de 
21 de fevereiro de 1997 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/impre
nsa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=1&data=24/02/1
997 Acesso em: 27.10.2013 

 
7.293km – 1,00m 
11km – 1,00/1,44m 
 
30 anos 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXII) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11516/America_Latina_Logistica_Malha_
Sul_S_A_.html Acesso em: 29.10.2013 

Nordeste/Cia. Ferroviária 
do Nordeste 
 
Decreto Presidencial de 
30 de dezembro de 1997 
Disponível em: 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 

http://pesquisa.in.gov.br/impre

São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXII) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=27/11/1996�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=27/11/1996�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=27/11/1996�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=7&data=27/11/1996�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11231/MRS_Logistica_S_A_.html�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=27/01/1997�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=27/01/1997�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=27/01/1997�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=27/01/1997�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11466/Edital_e_Contratos.html�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=24/02/1997�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=24/02/1997�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=24/02/1997�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=24/02/1997�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11516/America_Latina_Logistica_Malha_Sul_S_A_.html�
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nsa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=30&data=31/12/
1997
 

 Acesso em: 27.10.2013 

4.189km – 1,00m 
18km – 1,00/1,60m  
 
30 anos 
 

permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11532/Edital_e_Contratos.html Acesso 
em: 29.10.2013 

Paulista/FERROBAN 
S.A. 
 
Decreto Presidencial de 
22 de dezembro de 1998 
 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/impre
nsa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1&pagina=95&data=23/12/
1998 Acesso em: 27.10.2013 

243km – 1,00m 
1.463km – 1,60m 
283km – 1,00/1,60m 
 
30 anos 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXII) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11549/Edital_e_Contratos.html Acesso 
em: 29.10.2013 

 

 

 

As Estradas de Ferro desesatizadas em conjunto com a Companhia Vale do Rio Doce 

Estrada de Ferro 
 

Norma Autorizadora 
 

Extensão/Bitola 
 

Duração da Concessão 

Cláusulas do Contrato Referentes ao Compartilhamento de 
Infraestrutura 

Estrada de Ferro Vitória a 
Minas – EFVM  
 
Decreto Presidencial de 
27 de junho de 1997. 
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/cci
vil_03/DNN/Anterior%20a%20
2000/1997/Dnn5482.htm 
Acesso em: 27.10.2013 
 

 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXI) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11532/Edital_e_Contratos.html�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=95&data=23/12/1998�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=95&data=23/12/1998�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=95&data=23/12/1998�
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=95&data=23/12/1998�
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905km – 1,00m 
 
30 anos 

definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11820/Estrada_de_Ferro_Vitoria_a_Minas
.html Acesso em: 29.10.2013 

Estrada de Ferro Carajás 
– EFC  
 
Decreto Presidencial de 
27 de junho de 1997. 
Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/impre
nsa/jsp/visualiza/index.jsp?jorn
al=1000&pagina=25&data=28/
06/1997Acesso em: 27.10.2013 
 
892km – 1,60m 
 
30 anos 

Cláusula Nona – Das Obrigações das Partes 
São obrigações das partes: 
 
9.1 – Das Obrigações da Concessionária 
(...) 
XXII) Garantir o tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, 
permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte 
ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de 
tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão 
definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação 
às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder 
econômico e à segurança do tráfego ferroviário; 
(...) 
 
Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/11838/Edital_e_Contratos.html Acesso 
em: 29.10.2013 
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Anexo 8 
 

Mapas das Malhas Concedidas 

 

Malha Oeste 
 

 
Fonte: ANTT 
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Malha Centro-Leste 
 

 
Fonte: ANTT 

 

Malha Sudeste 
 

 
Fonte: ANTT 
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Malha Tereza Cristina 
 

 
Fonte: ANTT 
 

Malha Sul 
 

           Fonte: ANTT 
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Malha Nordeste 
 

 
Fonte: ANTT 

 

Malha Paulista 
 

           Fonte: ANTT 
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Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM 

  

             Fonte: ANTT 

 

Estrada de Ferro Carajás – EFC  

 

           Fonte: ANTT  
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Anexo 9 
 

 

As ferrovias que serão concedidas no âmbito do PIL e o atual andamento dos trabalhos 

De acordo com a informação disponível no sítio eletrônico do PIL, serão concedidas, 

sob essa nova modelagem, 10 ferrovias. Vamos apontar quais são e o atual andamento dos 

trabalhos para a realização dessas concessões.271

 

 

1. Ferrovia Açailândia (MA) – Porto de Vila do Conde (Barcarena – PA)272

 

 

 O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 457 km, e a descrição do objeto é a 

seguinte: “concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 

construção, manutenção, monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e 

serviços, nos termos, prazos e condições estabelecidos no Contrato.” A concessão terá 

duração de 35 anos, devendo a construção ser concluída até o quinto ano da concessão, e o 

investimento de capital inicial é da ordem de R$3,19 bilhões. A mitigação de risco da 

demanda é a compra de 100% da capacidade operacional da ferrovia disponível.  

 De 28.02.2013 a 01.04.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 005/2013273 e de 

07.05.2013 a 22.05.2013 ocorreu a Audiência Pública nº 137/2013274. Esses trabalhos deram 

origem a uma minuta de contrato de concessão. Da cláusula que versa sobre os deveres da 

Concessionária apontam-se as obrigações de: (i) garantir a adequação da ferrovia, de forma a 

possibilitar a execução das operações relativas ao direito de uso275

                                                           
271 Todas as informações descritivas neste Anexo estão disponibilizadas no sítio eletrônico do PIL, de modo que 
não repetiremos as referências. Apenas a informação retirada de outra fonte é que terá citação. Disponível em: 

; e (ii) garantir, aos 

http://www.logisticabrasil.gov.br/index.php/content/view/2780.html Acesso em: 27.10.2013 
272 “Tem como finalidade o estabelecimento de uma conexão entre o Complexo Portuário de Vila do Conde e o 
sistema ferroviário nacional. O Porto de Vila do Conde tem uma localização estratégica na América do Sul, 
próximo dos portos europeus e da costa leste da América do Norte. A implementação deste novo tramo irá 
prover uma alternativa logística para o transporte de minério de ferro e irá possibilitar o desenvolvimento da 
exploração de outros minerais. Adicionalmente, se conformará em uma nova opção para o escoamento de carga 
geral, óleo de soja e derivados, açúcar, milho, etanol, grãos e farelo de soja, etc. No futuro, a ferrovia irá operar 
como uma extensão da ferrovia Norte-Sul, que possibilitará a interconexão entre a região norte e os portos de 
Rio Grande (RS), Santos (SP) e Itaguaí (RJ), cruzando o interior do Brasil.” 
273 Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/20591/Tomada_de_Subsidio_n__005_2013.html Acesso em: 
01.11.2013 
274 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21532/137_2013.html Acesso em: 01.11.2013 
275 O direito de uso está definido da seguinte forma: “o direito de utilização da infraestrutura de transporte 
público ferroviário relativo à Ferrovia, o qual será cedido pela Concessionária à Interveniente Anuente” 

http://www.logisticabrasil.gov.br/index.php/content/view/2780.html�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/20591/Tomada_de_Subsidio_n__005_2013.html�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21532/137_2013.html�
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usuários, acesso à ferrovia, de acordo com o planejamento operacional e de alocação de 

capacidade elaborado pela Interveniente Anuente [VALEC], respeitada a Capacidade 

Operacional276

  

. 

Fonte: EPL 
 

 

2. Ferrovia Anápolis: Ouro Verde de Goiás (GO) – Estrela D´oeste (SP) – 
Panorama (SP) – Dourados (MS)277

 

 

O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 1.339 km, e a descrição do objeto é a 

seguinte: “concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 

construção (apenas do trecho Estrela D'Oeste - Panorama - Dourados), manutenção, 

monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e serviços, nos termos, prazos e 

condições estabelecidos no Contrato. O trecho Anápolis - Estrela D'Oeste (681,6 km) 
                                                           
276 A capacidade operacional está definida da seguinte forma: “capacidade de tráfego contratada da Ferrovia 
destinada à realização das atividades de transporte dos Usuários, expressa pela quantidade de trens que poderão 
circular, nos 2 (dois) sentidos, em um período de 24 (vinte e quatro) horas, calculada da forma expressa neste 
Contrato de Concessão.” 
277 “A implementação deste novo tramo irá prover uma alternativa logística para o transporte e escoamento de 
grãos, cana-de-açúcar, além de outros produtos agrícolas pela ferrovia Norte-Sul. 
Neste contexto, a ferrovia irá operar como uma extensão da ferrovia Norte-Sul, que possibilitará a interconexão 
entre a região norte e os portos de Rio Grande (RS), Santos (SP) e Itaguaí (RJ), cruzando o interior do Brasil.” 
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encontra-se em construção pela Valec.” A concessão terá duração de 35 anos, devendo a 

construção ser concluída até o quinto ano da concessão, e o investimento de capital inicial é 

da ordem de R$4,09 bilhões. A mitigação de risco da demanda é, também, a compra de 100% 

da capacidade operacional da ferrovia disponível.  

De 16.04.2013 a 16.05.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 006/2013278 e de 

29.07.2013 a 22.08.2013 a Audiência Pública nº 139/2013279

 

. A minuta de contrato dessa 

ferrovia impõe as mesmas obrigações da anteriormente tratada.  

Fonte: EPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
278 Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21180/Tomada_de_Subsidio_n__006_2013.html Acesso em: 
01.11.2013 
279 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/22922/139_2013.html Acesso em: 01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21180/Tomada_de_Subsidio_n__006_2013.html�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/22922/139_2013.html�
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3. Ferrovia Lucas do Rio Verde (MT) até Campinorte (GO) e de Palmas (TO) até 
Anápolis (GO)280

 

 

O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 1.920 km, e a descrição do objeto é a 
seguinte: “Concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 
construção (apenas do trecho Lucas do Rio Verde - Campinorte), manutenção, 
monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e serviços, nos termos, prazos e 
condições estabelecidos no Contrato. O trecho Palmas - Anápolis (855 km) encontra-se em 
construção pela Valec.” A concessão terá duração de 35 anos, devendo a construção ser 
concluída até o quinto ano da concessão, e o investimento de capital inicial é da ordem de 
R$8,39 bilhões. A mitigação de risco da demanda é, também, a compra de 100% da 
capacidade operacional da ferrovia disponível.  

De 24.04.2013 a 24.05.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 007/2013281 e de -

5.08.2013 a 29.08.2013 a Audiência Pública nº 140/2013282

 

. A minuta de contrato dessa 

ferrovia impõe as mesmas obrigações da anteriormente tratada.  

Fonte: EPL 

                                                           
280 “A implementação deste novo tramo irá prover uma alternativa logística para o transporte e escoamento de 
grãos (soja, milho, etc), além de outros produtos agrícolas pela Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO) e 
ferrovia Norte-Sul.” 
281 Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21181/Tomada_de_Subsidio_n__007_2013.html Acesso em: 
01.11.2013 
282 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/23236/140_2013.html Acesso em: 01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21181/Tomada_de_Subsidio_n__007_2013.html�
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/23236/140_2013.html�
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4. Ferrovia Rio de Janeiro (RJ) – Campos (RJ) – Vitória (ES)283

 

  

O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 572 km, e a descrição do objeto é a 
seguinte: “Concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 
construção, manutenção, monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e 
serviços, nos termos, prazos e condições estabelecidos no Contrato.” A concessão terá 
duração de 35 anos, devendo a construção ser concluída até o quinto ano da concessão, e o 
investimento de capital inicial é da ordem de R$3,49 bilhões. A mitigação de risco da 
demanda é, também, a compra de 100% da capacidade operacional da ferrovia disponível.  

De 27.05.2013 a 28.05.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 010/2013284

 

. Não há 

disponível minuta de contrato.  

 

Fonte: EPL 

 

 

                                                           
283 “A ferrovia irá viabilizar uma sistemática diferenciada para o transporte de minério de ferro, além de 
estimular a exploração de outros minerais. Ela também representará uma nova opção para o escoamento não só 
de todo o minério produzido, como também de outros tipos de carga. A implementação deste novo tramo irá 
conectar o porto do Rio de Janeiro ao porto de Vitória, criando novas possibilidades logísticas para o 
escoamento.” 
 
284 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21654/Tomada_de_Subsidio_010_2013.html 
Acesso em: 01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21654/Tomada_de_Subsidio_010_2013.html�


131 
 

 

5. Ferrovia Salvador (BA) – Recife (PE) 

 

O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 893 km, e a descrição do objeto é a 
seguinte: “Concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 
construção, manutenção, monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e 
serviços, nos termos, prazos e condições estabelecidos no Contrato.” A concessão terá 
duração de 35 anos, devendo a construção ser concluída até o quinto ano da concessão, e o 
investimento de capital inicial é da ordem de R$8,69 bilhões. A mitigação de risco da 
demanda é, também, a compra de 100% da capacidade operacional da ferrovia disponível.  

De 03.06.2013 a 03.07.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 012/2013285

 

. Não há 

disponível minuta de contrato.  

 

Fonte: EPL 
 

 

 

 

 

 
                                                           
285 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21860/Tomada_de_Subsidio_012_2013.html 
Acesso em: 01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21860/Tomada_de_Subsidio_012_2013.html�
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6. Ferrovia Uruaçu (GO) – Corinto (MG) – Campos (RJ)  

 

O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 1.706km, e a descrição do objeto é a 
seguinte: “Concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 
construção, manutenção, monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e 
serviços, nos termos, prazos e condições estabelecidos no Contrato.” A concessão terá 
duração de 35 anos, devendo a construção ser concluída até o quinto ano da concessão, e o 
investimento de capital inicial é da ordem de R$17,94 bilhões. A mitigação de risco da 
demanda é, também, a compra de 100% da capacidade operacional da ferrovia disponível.  

De 10.06.2013 a 10.07.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 013/2013286

 

. Não há 

disponível minuta de contrato.  

Fonte: EPL 

 

 

 

 

 

 
                                                           
286 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21920/Tomada_de_Subsidio_013_2013.html 
Acesso em: 01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21920/Tomada_de_Subsidio_013_2013.html�
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7. Ferrovia São Paulo – Rio Grande 

 

O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 1.667km, e a descrição do objeto é a 

seguinte: “Concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 

construção, manutenção, monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e 

serviços, nos termos, prazos e condições estabelecidos no Contrato.” Não há informação 

sobre a duração de 35 anos e o investimento de capital inicial.  

De 17.06.2013 a 12.07.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 014/2013287

 

. Não há 

disponível minuta de contrato.  

Fonte: EPL 

 

 

 

 

 

 

                                                           
287 Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/22033/Tomada_de_Subsidio_n__14_2013.htmlAcesso em: 
01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/22033/Tomada_de_Subsidio_n__14_2013.html�
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8. Ferrovia Belo Horizonte (MG) – Salvador (BA) 

 

O projeto dessa Ferrovia tem a extensão de 1.350 km, e a descrição do objeto é a 

seguinte: “Concessão do serviço público de exploração da ferrovia, compreendendo a 

construção, manutenção, monitoramento e gestão, entendidos aqui como trabalhos e 

serviços, nos termos, prazos e condições estabelecidos no Contrato.” A concessão terá 

duração de 35 anos, devendo a construção ser concluída até o quinto ano da concessão, e o 

investimento de capital inicial é da ordem de R$4,80 bilhões. A mitigação de risco da 

demanda é, também, a compra de 100% da capacidade operacional da ferrovia disponível.  

De 25.06.2013 a 19.07.2013 ocorreu a Tomada de Subsídios nº 015/2013.288

 

 Não há 

minuta de contrato.  

 
Fonte: EPL 

 

 

 

 

 

                                                           
288 Disponível em: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/22160/Tomada_de_Subsidio_015_2013.html 
Acesso em: 01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/22160/Tomada_de_Subsidio_015_2013.html�
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9. Ferrovia Maracajú (MS) – Lapa/Eng Bley (PR) – Paranaguá (PR) 

 

O projeto dessa Ferrovia está segmentado em duas etapas: a primeira de Maracajú até 

Lapa, totalizando 989km com investimento de capital inicial na ordem de R$7,19 bilhões; e a 

segunda de Lapa até Paranaguá totalizando 150km com investimento de capital inicial 

previsto em R$2,69 milhões. Não há informações sobre o objeto, mas a forma de mitigação 

do risco se mantém. De 21.05.2013 a 21.06.2013 ocorreu a Tomada de Subsídio nº 

009/2013289

 

, mas não há minuta de contrato disponível.  

 
Fonte: EPL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
289 Disponível em: 
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21653/Tomada_de_Subsidio_n__009_2013.html Acesso em: 
01.11.2013 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/21653/Tomada_de_Subsidio_n__009_2013.html�
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10. Ferroanel de São Paulo 

 

 Ainda não há informações disponíveis sobre esse Projeto, tampouco houve Tomada de 

Subsídios ou Audiência Pública.  

 

 
Fonte: EPL 
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TERMO DE COMPROMISSO DE ORIGINALIDADE 

 

A presente declaração é termo integrante de todo trabalho de conclusão de curso (TCC) a ser 

submetido à avaliação da FGV DIREITO RIO como requisito necessário e obrigatório à 

obtenção do grau de bacharel em direito. 

Eu, MARIAM TCHEPURNAYA DAYCHOUM, estudante, solteira, com RG de nº 

23.511.980-7, na qualidade de aluna da Graduação em Direito da Escola de Direito FGV 

DIREITO RIO, declaro, para os devidos fins, que o Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado em anexo, requisito necessário à obtenção do grau de bacharel em Direito da 

FGV DIREITO RIO, encontra-se plenamente em conformidade com os critérios técnicos, 

acadêmicos e científicos de originalidade. 

Nesse sentido, declaro, para os devidos fins, que: 

O referido TCC foi elaborado com minhas próprias palavras, ideias, opiniões e juízos de 

valor, não consistindo, portanto PLÁGIO, por não reproduzir, como se meus fossem, 

pensamentos, ideias e palavras de outra pessoa; 

As citações diretas de trabalhos de outras pessoas, publicados ou não, apresentadas em meu 

TCC, estão sempre claramente identificadas entre aspas e com a completa referência 

bibliográfica de sua fonte, de acordo com as normas estabelecidas pela FGV DIREITO RIO. 

Todas as séries de pequenas citações de diversas fontes diferentes foram identificadas como 

tais, bem como às longas citações de uma única fonte foram incorporadas suas respectivas 

referências bibliográficas, pois fui devidamente informada e orientada a respeito do fato de 

que, caso contrário, as mesmas constituiriam plágio. 

Todos os resumos e/ou sumários de ideias e julgamentos de outras pessoas estão 

acompanhados da indicação de suas fontes em seu texto e as mesmas constam das referências 

bibliográficas do TCC, pois fui devidamente informado(a) e orientado(a) a respeito do fato de 

que a inobservância destas regras poderia acarretar alegação de fraude. 

A Professora responsável pela orientação de meu trabalho de conclusão de curso (TCC) 

apresentou-me a presente declaração, requerendo o meu compromisso de não praticar 

quaisquer atos que pudessem ser entendidos como plágio na elaboração de meu TCC, razão 

pela qual declaro ter lido e entendido todo o seu conteúdo e submeto o documento em anexo 

para apreciação da Fundação Getulio Vargas como fruto de meu exclusivo trabalho. 

Data: _____________________________________________ 

________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
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