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Resumo: Com a necessidade de obter novos investimentos na 
infraestrutura ferroviária, bem como de atualizar os contratos de 
concessão do setor, a Lei nº 13.448/2017 criou mecanismo de 
prorrogação antecipada de contratos, por meio do qual os inte-
ressados poderiam garantir extensão do seu prazo contratual, em 
troca da realização de investimentos de interesse do governo. A 
lei teve a sua constitucionalidade questionada no STF, bem 
como sua compatibilidade com o interesse público. Recente-
mente, o TCU julgou a adequação da prorrogação antecipada da 
Malha Paulista, realizada nos moldes da Lei. O objetivo do pre-
sente trabalho é, à luz das considerações tecidas pelo TCU, ana-
lisar a constitucionalidade  da lei, bem como sua compatibili-
dade com o interesse público. 
 
Abstract: Faced with the need for more investments in it’s rail-
road network, Brazilian government created a new mechanism 
to attract investors, which consisted in the early extension of the 

 
1 O presente trabalho foi originalmente elaborado como requisito para a conclusão da 
disciplina Direito e Economia da Regulação: Aplicações a Transportes e Finanças, 
ministrada pelos professores doutores Patrícia Sampaio e Armando Castelar no âm-
bito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro, tendo sido debatido em sala de aula com os professores e os  demais cole-
gas. O autor é grato a todos pelas observações elaboradas ao longo destas discussões, 
que em muito enriqueceram o trabalho, em especial ao colega Luiz Carlos Penner.  
2 Mestrando em Direito da Regulação pela Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio). Bacharel em Direito pela Pontíficia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
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concession agreements in exchange of new investments in infra-
structure, through Law nº 13.448/2017. Said mechanism, how-
ever, was deemed inconstitutional and contraty to the general 
interest, in an injunction filed before the Supreme Court. Re-
cently, Brazilian Court of Auditors has ruled on the adequacy of 
said mechanism. The present paper, in light of the considerations 
made by the Court of Auditors, is to anlyze the contitutionality 
as well as the general interest involved in the mechanism created 
by the law.  
 
Palavras-Chave: Ferrovias – Prorrogação Antecipada – Contra-
tos de Concessão – Interesse Público  
 
Keywords: Railways – Anticipated Prorrogation – Concession 
Contracts – General Interest 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

 Lei nº 13.448/2017 institui mecanismo de prorro-
gação antecipada das concessões ferroviárias. Os 
concessionários interessados em ampliar o prazo 
de duração de seus contratos poderão requerê-la 
ao Poder Concedente, desde que preencham os re-

quisitos estabelecidos pela Lei, incluindo a realização de novos 
investimentos, de interesse do Governo, na expansão da malha 
ferroviária.  

Foram suscitadas dúvidas acerca da constitucionalidade 
deste mecanismo, bem como de sua compatibilidade com o prin-
cípio da supremacia do interesse público, sendo ajuizadas duas 
ações diretas de inconstitucionalidade. Ainda assim, o TCU re-
centemente deu aval à prorrogação antecipada da Malha Pau-
lista, sugerindo apenas alguns ajustes ao procedimento. 

Partindo da premissa de que o interesse público deve ser 
averiguado com base em resultados concretos, o presente 
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trabalho tem o objetivo de, à luz das ponderações do TCU a com-
patibilidade da prorrogação antecipada das concessões ferroviá-
rias com o interesse público.  

Adota-se, para tanto, o seguinte roteiro: (i) fixação dos 
conceitos básicos envolvendo o setor ferroviário e o instituto da 
prorrogação antecipada dos contratos de concessão; (ii) análise 
da constitucionalidade da Lei, em face dos argumentos suscita-
dos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tramitam no 
Supremo Tribunal Federal; e (iii) delimitação de um conceito de 
interesse público e a análise da prorrogação antecipada prevista 
na Lei à luz deste conceito e das considerações traçadas pelo 
TCU – importantes, pois se parte de uma premissa que esta aná-
lise deverá, necessariamente, considerar os impactos previstos 
pela medida.  

 
2. ASPECTOS GERAIS DAS CONCESSÕES FERROVIÁ-
RIAS E DAS PRORROGAÇÕES DE CONTRATO DE CON-
CESSÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 
Como a compreensão adequada da disciplina jurídica das 

prorrogações antecipadas das concessões ferroviárias pressupõe 
um conhecimento prévio do setor, em especial da modelagem 
adotada para a realização das concessões, optou-se por iniciar 
esta análise com uma breve introdução acerca de suas principais 
características para, na sequência, analisar o mecanismo pro-
posto pela Lei 13.448/2017.  

O setor ferroviário é considerado um monopólio natural, 
assim como a maioria dos serviços que dependem de infraestru-
tura de rede3. Assim, o setor demanda uma forte presença da 

 
3 “Um monopólio natural, por outro lado, é uma condição que resulta em eficiência. 
Em outras palavras, em certos mercados é mais eficiente que a produção esteja con-
centrada em um único processo produtivo. (...) Um conceito comumente associado ao 
monopólio natural é o de essential facilities, ou  infraestrutura essencial. Existem mer-
cados que dependem da criação de uma rede infraestrutural de custo extremamente 
elevado, sem o qual o mercado não pode funcionar. Nesses casos, é frequentemente 
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regulação estatal, para evitar abusos do poder de monopólio, que 
poderia gerar ineficiências econômicas ao longo da cadeia, bem 
como resultar em desrespeito aos direitos dos usuários do ser-
viço.  

As características típicas dos monopólios naturais, bem 
como as necessidades de altos investimentos em infraestrutura, 
fazem com que, em muitos países, a sua regulação ocorra de 
forma intestina. Há a assunção dos serviços prestados pelo Es-
tado, seja diretamente ou através de empresas estatais que, desta 
forma, determinam as condições em que a infraestrutura será 
operada, bem como as tarifas que serão cobradas de seus usuá-
rios.  

Foi este o caso do Brasil em que, até meados da década 
de 1990, os serviços de transporte e gestão de infraestrutura fer-
roviária foram prestados, diretamente, pela Rede Ferroviária Fe-
deral Sociedade Anônima – RFFSA4, estatal criada em 1954 a 
partir da estatização das ferrovias existentes e da integração de 
suas malhas, e pela Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, criada 
em 1971 com a integralização da malha ferroviária de São Paulo. 
Este modelo, associado a uma preferência explícita do Estado 
por investimentos no transporte rodoviário, mostrou-se ineficaz, 
resultando na precarização da infraestrutura ferroviária brasi-
leira. 

Dada a importância deste modal – mais barato para lon-
gas distâncias e cargas mais pesadas5 – a precariedade da 

 
ineficiente a construção de múltiplas redes de infraestrutura para possibilitar a com-
petição.” PORTO, Antônio José Maristrello. Princípios de análise do direito e da eco-
nomia. In. PINHEIRO, Armando Castelar et alli (org.) Direito e Economia: Diálogos. 
Rio de Janeiro. FGV Editora. 2019, 1ª edição, p. 42 
4 A malha ferroviária paulista foi estatizada somente em 1971, com a criação da Fer-
rovia Paulista Sociedade Anônima, a FEPASA, criada através da integralização de 
todas as ferrovias operantes naquele estado. Sobre o desenvolvimento histórico do 
setor, cf. SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro e DAYCHUM, Mariam Tchepurnaya. 
Regulação e Concorrência no Setor Ferroviário. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2017, 
pp. 1-47. 
5 “Quanto aos modais terrestres ferroviário e rodoviário, há situações em que a con-
corrência entre esses dois modos não se mostra economicamente eficiente, em virtude 
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infraestrutura converteu-se em um gargalo para as exportações 
brasileiras, tornando o transporte de bens e commodities para os 
portos mais oneroso para os exportadores.6  

Visando ampliar os investimentos em infraestrutura no 
setor, o governo federal promoveu a separação horizontal da ma-
lha ferroviária da RFFSA, adotando um critério de segregação 
geográfica de sua malha, seguida pela concessão de sua explo-
ração à iniciativa privada, em regime de integração vertical, 
sendo a mesma concessionária responsável tanto pela manuten-
ção e gestão da infraestrutura quanto pela prestação do serviço 
de transporte ferroviário7. Além disso, também foi previsto o ar-
rendamento, aos concessionários, dos bens utilizados para a 
prestação dos serviços concedidos. 

Hoje, com as primeiras concessões já vigendo há quase 
duas décadas, verificam-se que os resultados almejados foram, 
em grande parte, atingidos e até mesmo superados. Nota-se uma 
redução nos números dos acidentes, um incremento nas veloci-
dades médias de tráfego e na capacidade da carga, o que contri-
buiu para o aumento da participação do setor ferroviário no 

 
da qualidade da carga e vocação do sistema que opera o serviço de transporte. En-
quanto o modal ferroviário é mais eficiente no transporte de cargas de baixo valor 
agregado por longas distâncias, o modal rodoviário presta-se ao transporte de cargas 
de médio e alto valor agregado, por médias e curtas distâncias.” DAYCHOUM, Ma-
riam Tchepurnaya. A concorrência intermodal no transporte terrestre decargas no Bra-
sil: uma análise histórica sob perspectiva da oferta ferroviária. In. ARAGÃO, Alexan-
dre Santos de et alli. Regulação e Infraestrutura. Belo Horizonte. Editora Fórum. 
2017. 1ª edição, p. 522 
6 “Conforme esperado, os resultados sugerem que os custos de transporte têm um im-
pacto significativo. Uma redução de 10% nos custos de transporte aumentaria o nú-
mero de produtos exportados entre 4% e 7%, dependendo da variável escolhida para 
representar o custo de transporte do município˜. MOREIRA, Mauricio Mesquita. O 
óbvio ignorado: custos internos de transporte e a geografia das exportações do Brasil. 
In. PINHEIRO, Armando Castelar e FRISCHTAK, Claudio (org.) Gargalos e solu-
ções na infraestrutura de transportes. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2014. 1ª ed. pg. 
136.  
7 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro e DAYCHUM, Mariam Tchepurnaya. Regu-
lação e Concorrência no Setor Ferroviário. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2017, p. 43 
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transporte de cargas no Brasil8.   
Ainda assim, restam muitos avanços a serem feitos no 

setor. A carência de investimentos em ampliação da malha fer-
roviária, por exemplo, ainda não foi suprida, tendo em vista que, 
ainda que o setor privado tenha ampliado a sua participação em 
investimentos no setor, estes forem direcionados, sobretudo, à 
recuperação e manutenção da malha já existente9. Em parte, isto 
se dá porque os contratos de concessão não contem estímulos 
para que as concessionárias invistam na ampliação da malha fer-
roviária10.  

A baixa velocidade média dos trens é outro fator limita-
dor do uso do modal ferroviário. Segundo estimativa da Associ-
ação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), citada 
em sua obra, a velocidade média dos trens nas ferroviais brasi-
leiras varia entre 5km/h e 20km/h, quando poderia chegar a até 
80km/h. Como fatores que contribuem para este problema, são 
apontados: (i) gargalos nos acessos aos portos; (ii) a existência 
de inúmeras passagens de nível; (iii) ocupação irregular das fai-
xas de domínio; (iv) a existência de conflitos entre as malhas 
ferroviárias interestaduais ou intermunicipais com linhas urba-
nas, como ocorre, por exemplo, em São Paulo; e (vi) o trajeto 

 
8 PINHEIRO, Armando Castelar. RIBEIRO, Leonardo Coelho. Regulação das ferro-
vias. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2017. 1ª edição, p. 39. 
9 Consoante asseveraram Armando Castelar Pinheiro e Leonardo Coelho Ribeiro, 
“embora o setor privado tenha se envolvido em algumas expansões da rede ferroviária, 
com um grande investimento em andamento no Nordeste, a maior parte dos recursos 
investidos pelas concessionárias privadas tem sido direcionada à reabilitação e mo-
dernização dos trilhos, trens e outros equipamentos.” PINHEIRO, Armando Castelar. 
RIBEIRO, Leonardo Coelho. Regulação das ferrovias. Rio de Janeiro. Editora FGV. 
2017. 1ª edição, p. 41.  
10Estas necessidades não foram contempladas porque, nas palavras de Carlos Alvares 
da Silva Campos Neto, os contratos foram “feitos apressadamente e o governo federal 
teve mais interesse em elevar a arrecadação, ao fazer contratos com concessões one-
rosas (as concessionárias, além de investir e operar as malhas ferroviárias, pagam pelo 
direito de uso) do que estimular a eficiência econômica.” CAMPOS NETO, Carlos 
Alvares da Silva. Setor ferroviário brasileiro. Desafios do Desenvolvimento. Brasília, 
ano 7, ed. 55, 2009. Disponível em shorturl.at/wyJNS, acessado em 05.01.2020. 
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curvilíneo das ferrovias11.  
Ficou constatada, portanto, a necessidade de se amplia-

rem os investimentos no setor, bem como a incapacidade do Es-
tado, que passa por grave crise, de promovê-los por conta pró-
pria. Com isto em mente, e considerando também a necessidade 
de se atualizarem os contratos, buscando adequá-los às melhores 
técnicas regulatórias12, no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), criado pela Lei nº 13.334/2016, foi promul-
gada a Medida Provisória nº 752/2016 que, mais tarde, conver-
ter-se-ia na Lei nº 13.448/2017, que estabelece as diretrizes para 
as prorrogações das concessões rodoviárias, aeroportuárias e fer-
roviárias.  

Nesse quadrante, com vistas à situar juridicamente a fer-
ramenta prevista na Lei nº 13.448/2017, destaca-se que existem 
três tipos distintos de prorrogações de contratos de concessão: 
(i) as prorrogações por emergência; (ii) as por reequilíbrio; e (iii) 
as prorrogações por interesse público, que dividem-se em duas 
subespécies distintas: (a) as prorrogações comuns; e (b) as pror-
rogações antecipadas13.  

As prorrogações por emergência estão previstas no art. 
42, § 2º da Lei nº 8.987/95, e foram estendidas às concessões em 
caráter precário, na data de entrada da lei, desde que vencidas ou 
vigentes por prazo indeterminado, durando até que seja promo-
vida nova licitação, com a ressalva de que seu prazo não será 
inferior a 24 meses. 

Para compreender as prorrogações por reequilíbrio, por 
sua vez, é necessário antes fixar uma premissa: a de que os con-
tratos de concessão possuem uma lógica futura. Isto porque 

 
11 PINHEIRO, Armando Castelar. RIBEIRO, Leonardo Coelho. Regulação das fer-
rovias. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2017. 1ª edição, p. 40. 
12 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo et alli. (org.) Dinâmica da Regulação. 
Estudo de casos da jurisprudência brasileira: a convivência dos tribunais e órgãos 
de controle com agências reguladoras, autoridade da concorrência e livre iniciativa. 
Belo Horizonte. Editora Fórum. 2019. 1ª edição, p. 108. 
13 GUIMARÃES, Felipe Montenegro Viviani. Prorrogação por Interesse Público das 
Concessões de Serviço Público. São Paulo. Quartier Latin. 2018. 1ª ed. p. 46. 
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acarretam em vultuosos investimentos, que serão amortizados ao 
longo da exploração do serviço, mediante a cobrança de tarifa 
pelo uso. Assim, a recuperação do capital investido e o lucro da 
concessionária decorrerão do tempo de exploração do serviço. O 
prazo do contrato é fundamental para o cálculo do retorno pre-
visto para o investimento, do valor de sua tarifa e outros fatores 
que lhe são essenciais, de modo que passa a integrar o seu equi-
líbrio econômico-financeiro14.  

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiras do 
contrato de concessão, por sua vez, é um direito do concessioná-
rio, entabulado nos arts. 37, XXI da CF e 9º, § 4º da Lei de Con-
cessões. Assim, na ocorrência de evento exógeno que afete este 
equilíbrio, pode a parte pleitear, por meio de aditivos, o seu ree-
quilíbrio15. Tendo em vista, conforme já assentado, que o prazo 
contratual integra a base econômica do contrato de concessão, 
tem-se que o pleito de reequilíbrio contratual pode ser atendido 
através de sua prorrogação. 

As prorrogações por interesse público16, por sua vez, são 
aquelas que visam promover a sua adequada prestação. Elas são 
realizadas de acordo com a conveniência do Poder Público, 
desde que obedecidos parâmetros objetivos pré-fixados e 

 
14 FREITAS, Rafael Véras de. As prorrogações e a relicitação previstas na Lei no 
13.448/2017: um novo regime jurídico de negociação para os contratos de longo 
prazo. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 15, n. 
59, p. 175-199, jul./set. 2017. 
15 “Contratos de concessão, por sua própria natureza, são celebrados em longo prazo 
e possuem execução diferida no tempo. Nesse quadrante, é comum que fatores exó-
genos interfiram em seu regular adimplemento. Nestes casos, a parte lesada possui o 
direito de pleitear o reequilíbrio contratual por meio da pactuação de termo aditivo.” 
GUERRA, Sérgio, com a colaboração de SANTOS, José Marinho Séves. Mutação 
Regulatória e Equilíbrio Econômico-Financeiro. – Caso “ARTESP – TAM”: Processo 
nº 1040986-29.2014.8.26.0053, TJSP. In. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo 
et alli. (org.) Dinâmica da Regulação. Estudo de casos da jurisprudência brasileira: 
a convivência dos tribunais e órgãos de controle com agências reguladoras, autori-
dade da concorrência e livre iniciativa. Belo Horizonte. Editora Fórum. 2019. 1ª edi-
ção, p. 178 
16 GUIMARÃES, Felipe Montenegro Viviani. Prorrogação por Interesse Público das 
Concessões de Serviço Público. São Paulo. Quartier Latin. 2018. 1ª ed. p. 57. 
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previstas no contrato de concessão. Podem ser comuns, previstas 
em lei ou no próprio contrato, efetivando-se ao seu termo final, 
ou antecipadas.  

Como o próprio nome indica, as últimas se dão antes do 
encerramento da vigência do contrato de concessão, antecipando 
seu fim e dando início a um novo prazo até seu encerramento. 
Entretanto, seu principal diferencial em relação as prorrogações 
por interesse público comuns não é este, mas sim o fato de que 
elas sempre possuem como objetivo possibilitar ao Poder Con-
cedente que antecipe a obtenção de benefícios que, de outro 
modo, somente se dariam ao final da concessão17.  

Trata-se de medida que, naturalmente, exige uma ponde-
ração da parte do Poder Concedente, na medida em que lhe im-
põe um custo de oportunidade18, qual seja o de não poder em-
preender uma nova licitação para o serviço concedido19. Assim 
é que as condições em que a prorrogação se dará deverão ser 

 
17 Para Felipe Montenegro Viviani Guimarães, destacam-se, como exemplos de van-
tagens que podem ser auferidas pelo Poder Concedente, sem excluir outras possibili-
dades: “(i) auferir receitas públicas com o pagamento pela prorrogação da outorga; 
(ii) reduzir o valor da tarifa proporcionalmente aos níveis de investimentos em bens 
reversíveis já amortizados; (iii) promover novos investimentos na concessão; (iv) ade-
quar os contratos de concessão ao ordenamento jurídico em vigor; e/ou (v) solucionar 
grandes conflitos administrativos setoriais. GUIMARÃES, Felipe Montenegro Vivi-
ani. Prorrogação por Interesse Público das Concessões de Serviço Público. São 
Paulo. Quartier Latin. 2018. 1ª ed. p. 57.pp. 62-63. 
18 Cooter e Ullen definem o conceito de custo de oportunidade da seguinte maneira: 
“We have been implicitly using one of the most fundamental concepts in microecono-
mics: opportunity cost. This term refers to the economic cost of an alternative that has 
been foregone (...)When maximizing utility, the consumer must consider the opportu-
nities given up by choosing one bundle of consumer goods rather than another; when 
maximizing profits, the firm must consider the opportunities foregone by committing 
its resources to the production of widgets rather than to something else.” COOTER, 
Robert e ULLEN, Thomas. Law and Economics. Berkeley. Berkeley Law Books. 6ª 
edição, 2016. p. 30.  
19 “Claramente, a decisão de prorrogação do prazo de um contrato de infraestrutura 
duradouro tem o efeito de postergar a concretização do valor concorrência, impondo 
ao gestor o dever de demonstrar que está amparado em razões de interesse público 
que justifiquem, à luz das especificidades da situação concreta, alongar o prazo inici-
almente ajustado”. GARCIA, Flávio Amaral. Concessões, Parceriais e Regulação. 
São Paulo. Malheiros. , 2019, 1ª ed. pp. 227-228. 
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bem fixadas em lei, cabendo ao Poder Concedente o ônus de jus-
tificá-las.  

Para as prorrogações antecipadas das concessões ferro-
viárias, a Lei nº 13.448/2017 estabelecido os seguintes requisi-
tos: (i) previsão no instrumento contratual; (ii) inexistência de 
prorrogação anterior; (iii) inclusão de novos investimentos, não 
previstos no contrato original; (iv) vigência do contrato por, no 
mínimo, 50% e, no máximo, 90% de seu prazo; (v) prestação de 
serviço adequado pela concessionária, que será auferido pelo 
atingimento das metas de segurança e produção por, no mínimo, 
três no período de cinco anos antecedentes ao pedido de prorro-
gação antecipada, ou do cumprimento das metas de segurança 
no período de quatro anos antecedentes ao pedido de prorroga-
ção antecipada.  

No mais, seu art. 7º prescreve que o termo aditivo de 
prorrogação deverá conter cronograma de investimentos, bem 
como mecanismos que dissuadam a concessionária de incorrer 
em seu descumprimento. Igualmente, foi imposto ao Poder Con-
cedente, através do art. 8º da Lei nº 13.448/2017, o ônus de jus-
tificar a sua escolha, por meio da apresentação de estudos técni-
cos que comprovem ser esta a melhor opção disponível.  

No mais, como destaque, foi previsto, em seu art. 25, § 
3º, a extinção dos contratos de arrendamentos firmados para a 
utilização dos bens vinculados à concessão, preservando-se as 
obrigações financeiras, pagas e a pagar, dos contratos extintos. 
Também foi determinada a transferência dos bens operacionais 
e não operacionais arrendados ao concessionário, facultando-se 
a possibilidade de alienação terceiros. Observa-se, por fim, que 
o art. 25, § 3º da Lei determinou que, ao cabo do contrato, tais 
bens serão revertidos à União.  

O referido dispositivo foi recentemente regulamentado 
pelo Decreto nº 10.161/2019, de cujo teor destacamos os pontos 
a seguir. Em primeiro lugar, nos termos do art. 2º, §1º, entende-
se que a extinção dos arrendamentos se dará de forma 
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independente da prorrogação dos contratos, de modo que poderá 
ser concluída apenas após a assinatura do termo aditivo perti-
nente.  

A transferência dos bens móveis, por sua vez, nos termos 
do art. 3º do Decreto, se dará de forma gratuita, sujeita à reversão 
ao acervo de bens da União de outros com equivalente capaci-
dade nominal de carga e tração, em termos a serem regulamen-
tados pela ANTT. Trata-se de inovação bem vinda, tendo em 
vista que ao concessionário caberá gerir os bens móveis e trans-
feridos, nos termos do art. 3º, §5º do Decreto. 

O art. 5º assegura que as obrigações financeiras, pagas e 
a pagar, serão mantidas no termo aditivo a ser celebrado, ao 
passo que seu art. 6º, em linha com o que já havia sido definido 
pela Lei nº 13.448/2017, faculta a conversão, em investimentos, 
de eventuais valores devidos pelo concessionário em função dos 
arrendamentos dos bens móveis e imóveis por ele utilizados.  

Por fim, permite a disposição ou alienação, pelo conces-
sionário, dos ativos inservíveis, que são entendidos, nos termos 
do art. 7º, §1º, como “vagões, locomotivas, equipamentos de via, 
equipamentos de oficina ou veículos rodoviários que estejam 
fora de operação por danos, avarias ou obsolescência e cuja re-
cuperação ou utilização operacional seja inviável”20. Esta alie-
nação, contudo, ficou sujeita a parâmetros que ainda serão de-
terminados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT).  

 
20 Trata-se de medida que, em boa hora, veio solucionar um problema que atormentava 
as concessionárias, qual seja: a existência de uma série de bens inutilizados que acu-
mulavam-se em depósitos. Isto por que as normas anteriormente vigentes eram silen-
tes acerca de sua destinação o que, por um lado, inibia as concessionárias de tomarem 
uma posição para solucionar a questão e, por outro, gerava incentivos para que o Poder 
Concedente permanecesse inerte. Como asseveram Pinheiro e Ribeiro, tal situação 
resultou na formação de verdadeiros “cemitérios logísticos com milhares de trens em 
deterioração avançada, dificultando a integração das cidades, gerando problemas am-
bientais, propiciando a proliferação de doenças, o comércio e uso de drogas ilegais e 
a prática de atos criminosos nestes locais. ” PINHEIRO, Armando Castelar. RI-
BEIRO, Leonardo Coelho. Regulação das ferrovias. Rio de Janeiro. Editora FGV. 
2017. 1ª edição, p. 142. 
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Embora seja considerada, do ponto de vista estratégico, 
como de grande importância, por promover a captação de inves-
timentos em um setor chave da infraestrutura de transportes do 
país, a recepção à Lei nº 13.448/2017 e, em especial, aos dispo-
sitivos que regem a prorrogação antecipada das concessões fer-
roviárias, não foi vista com bons olhos por todos os agentes do 
setor. Com efeito, contra estas medidas foram movidas duas 
ações de diretas inconstitucionalidade, que serão objeto de aná-
lise do próximo tópico. No bojo destes processos, também se 
questionou o atendimento do interesse público pelas medidas ne-
les prescritas, tema que será discutido no último tópico deste tra-
balho.  

 
3. DEBATES SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI Nº 13.448/2017 

 
A primeira das ações acima mencionada foi a ADI nº 

5.684/DF, movida ainda contra a MP nº 752/2016, pela Associ-
ação Nacional Frente pela volta das Ferrovias (FERRO-
FRENTE). A ação, entretanto, foi objeto de decisão monocrática 
do seu relator, o Ministro Dias Toffoli, decidindo pelo não co-
nhecimento, em função da ilegitimidade da FERROFRENTE 
para figurar no polo ativo da lide. Contra esta decisão foram 
opostos embargos de declaração, que, até o momento da elabo-
ração deste trabalho, encontravam-se conclusos ao relator.  

Com fundamentos semelhantes, foi proposta pela Procu-
radoria Geral da República, então comandada por Raquel Do-
dge, a ADI nº 5.991/DF, distribuída para a relatoria da Ministra 
Carmen Lúcia. O pedido de decisão liminar, formulado na ini-
cial, foi negado pelo STF, como se verá adiante. 

Cotejando-se ambas as ações, verifica-se que os princi-
pais questionamentos foram apontados acerca dos arts. 4º, inciso 
II, 5º e 6º, §§ 1º e 2º, por ofensa à regra da licitação, sob o fun-
damento de que a prorrogação antecipada dos contratos seria 
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favorável às concessionárias sem o correspondente benefício ao 
interesse público, bem como estaria gerando uma ampliação in-
devida do objeto licitada; art. 6º, §2º, inciso II, porquanto possi-
bilitaria a prorrogação de contratos sem exigir o cumprimento 
das metas de produção e de segurança em todo o período contra-
tual; e art. 25, §§3º a 6º, que autorizaria a extinção de contratos 
de arrendamento dos bens vinculados aos contratos originais de 
concessão, com transferência dos bens aos contratados sem lici-
tação e sem autorização legislativa. 

A regra da licitação é prevista no art. 37, XXI, da Cons-
tituição, o qual prescreve que toda contratação pública será pre-
cedida de licitação. Argumenta-se pela inconstitucionalidade 
dos dispositivos, tendo em vista que: (i) violariam o dever de 
licitar; (ii) implicariam em alteração do objeto concedido; e (iii) 
transfeririam ao concessionário investimentos em malhas distin-
tas da concedida que, em sua origem, seriam de atribuição do 
Poder Público.  

A licitação é ferramenta que tem, como objetivo, preci-
samente oportunizar a ampla concorrência pela prestação do ser-
viço, de modo a garantir que a Administração Pública escolha a 
sempre a melhor proposta a garantir os seus interesses21. O que 
equivale a dizer que ela é um meio que a Administração Pública 
possui para efetivar a contratação e não um fim em si mesma, de 
modo que não se deve licitar apenas por estar prescrito no texto 
constitucional, mas sim por se tratar da forma mais eficiente de 
se atingir a finalidade proposta pelo administrador22.  

Trata-se de questão a ser observada por que a licitação 
não é isenta de custos e, se elaborada já na presença de solução 
mais eficiente e prevista em lei, pode gerar um gasto desneces-
sário ao Poder Público. No caso em comento, tratar o instituto 

 
21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo. Editora Atlas 
S.A. 2014, 2ª edição, pp. 372 e seguintes. 
22 MOREIRA , Egon Bockmann ; MENDES, Renato Geraldo. A licitação nem sempre 
produz a melhor contratação. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos 
(ILC), Curitiba: Zênite, n. 247, p. 841-842, set. 2014. Grifo no original.  
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como fim e não como meio poderia vir a retardar investimentos 
em um setor importante da economia, bem como a atualização 
dos contratos de concessão de acordo com as melhores prescri-
ções regulatórias. 

Não é por outro motivo, portanto, que a Constituição 
prevê expressamente uma ressalva ao dever de licitar, a qual 
deve ser prevista especificamente na legislação infraconstituci-
onal. Assim, a previsão, constante dos arts. 4º, inciso II, 5º e 6º, 
§§1º e 2º Lei nº 13.448/2017, de prorrogação antecipada das 
concessões ferroviárias não ofende o dispositivo constitucional 
em comento.  

A constitucionalidade dos dispositivos questionados é 
corroborada também pelo fato de que a Lei não dá, ao Poder 
Concedente, uma carta em branco para prorrogar antecipada-
mente as concessões. Através de seu art. 8º, ela impõe a obriga-
ção de se fundamentar a escolha pela prorrogação antecipada de 
modo que somente se for cabalmente comprovada ser esta a me-
lhor alternativa é que poderá ser prorrogado o prazo contratual. 

Nesse quadrante, também descabe a alegação de que ha-
veria violação à referida norma constitucional por alteração do 
objeto do contrato de concessão. Isto porque, conforme já dito 
acima, tais contratos são firmados por longo prazo. Assim, a sua 
mutabilidade, entabulada na própria Lei de Concessões em seu 
art. 23, V, é entendida como uma ferramenta para garantir sua 
maleabilidade ante fatores imprevistos que possam ocorrer no 
decurso de seu cumprimento, bem como uma garantia de manu-
tenção da eficiência e da prestação de um serviço adequado a 
longo prazo. 23  

 
23 Como muito bem definiu Egon Bockmann Moreira, “a única coisa imutável é a 
certeza da mudança”. Para o autor, “o projeto concessionário deve ser concebido como 
algo que resista ao tempo – e sua perenidade depende em muito da respectiva muta-
bilidade. (...) seria um contrassenso, atentatório à eficiência administrativa, pretender 
estancá-los e, assim, impedir que o contrato de concessão acompanhe a evolução da 
vida.” MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público. In-
teligência da Lei 8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo. Malheiros. 2010. 1ª ed. p. 43. 
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O objeto contratual figura como limite à estas modifica-
ções apenas na medida em que sua desnaturação é vedada – ou 
seja, devem manter-se as suas condições essenciais, compreen-
didas como aquelas que, nas palavras de Marçal Justen Filho24, 
“delimitaram o universo dos licitantes e refletiram a escolha por 
uma certa concepção inconfundível dentre várias possíveis para 
a implantação do serviço público”.  

O objeto do contrato, por sua vez, está ligado precisa-
mente às suas proposições nucleares, consubstanciadas nas defi-
nições do serviço concedido à iniciativa privada. Logo, como a 
Lei nº 13.448/2017 propõe mudanças pontuais, com o objetivo 
de, sobretudo, atualizar a matriz contratual, ampliar seu prazo e 
promover investimentos de interesse do Poder Público, man-
tendo incólumes as cláusulas essenciais dos contratos de conces-
são por ela regidos, não se vislumbra alteração do objeto conce-
dido na hipótese. 

Quanto à transferência de investimentos do Poder Pú-
blico para as concessionárias, esta não se dá em violação à Cons-
tituição uma vez que é ínsita à própria ideia de concessão. Com 
efeito, todas as concessões configuram-se a partir da transferên-
cia de atribuição típica do Poder Público a ente privado, o qual 
se torna titular do direito subjetivo de explorar a atividade dele-
gada25. 

A constitucionalidade do art. 6º, §2º, inciso II, foi posta 
em xeque uma vez que possibilitaria a prorrogação de contratos 
sem exigir o cumprimento das metas de produção e de segurança 
em todo o período contratual, foi questionada por pretensa vio-
lação ao princípio da prestação adequada do serviço, consignada 
no art. 175, §1º, IV, da Constituição.  

Isto porque abrandariam os parâmetros contratualmente 
 

24 JUSTEN FILHO, Marçal. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público. São 
Paulo, Dialética, 2004, 1ª edição, p. 445. 
25 Cf. MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das Concessões de Serviço Público. In-
teligência da Lei 8.987/1995 (Parte Geral). São Paulo. Malheiros. 2010. 1ª ed. p. 23 
e seguintes. 
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delimitados para se auferir a qualidade do serviço, em prol do 
privilégio de interesses privados das concessionárias, que per-
maneceriam auferindo os lucros decorrentes da exploração do 
serviço concedido sem que, entretanto, houvesse um retorno 
para os usuários. 

Não se coaduna, aqui, com tal entendimento, tendo em 
vista que, em primeiro lugar, os parâmetros fixados em lei estão 
de acordo com aqueles previstos nos contratos de concessão. No 
mais, ainda que assim não fosse, trata-se de postura assumida 
pelo Poder Público que está de acordo com a busca pela consen-
sualidade entre administração e administrados, uma importante 
baliza para a atuação do administrador público – que será melhor 
explorada no próximo tópico.  

No tocante às violações ao caput do art. 37 da Constitui-
ção, salienta-se que, ao passo que a compatibilidade da Lei nº 
13.448/2017 com o interesse público será debatida apenas ao fi-
nal deste trabalho, cabe tecer as seguintes considerações acerca 
das pretensas violações aos princípios da eficiência e da impes-
soalidade.  

Em primeiro lugar, destaca-se que, com relação ao prin-
cípio da eficiência, concretizados os objetivos vislumbrados 
pelo legislador, se estará caminhando em direção ao seu cumpri-
mento, já que a prorrogação antecipada das concessões ferrovi-
árias tem justamente o desiderato de promover, em menor prazo 
do que seria possível de outras formas, investimentos significa-
tivos em um setor de infraestrutura essencial para o país.  

Quanto ao princípio da impessoalidade, destaca-se: 
como a lei é composta por preceitos genéricos e, portanto, não 
direcionados a nenhuma concessionária ou pessoa específica, 
impossível falar-se em violação ao princípio da impessoalidade, 
que pugna precisamente por uma atuação isenta e distante da 
parte da Administração Pública.  

Quanto à constitucionalidade da disciplina prevista para 
o arrendamento de bens, foi ponderado que, por não ser feito o 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________969_ 
 

 

inventário dos bens antes da celebração dos aditivos, haveria 
uma “dilapidação do patrimônio público”, o que ensejaria viola-
ção ao princípio da moralidade.  

Não se está, entretanto, diante de uma negociação entre 
particulares. Entende-se, neste trabalho, haver um caráter funci-
onal dos bens públicos26, os quais receberam este status ao esta-
rem, por exemplo, afetados à prestação de serviço público, caso 
dos bens objeto dos dispositivos em comento. Assim, tem-se 
que, com o decurso do prazo contratual, os bens retornarão ao 
patrimônio da União. Não se está, portanto, diante de hipótese 
de dilapidação do patrimônio público. 

Trata-se de assertiva que encontra guarida no Decreto nº 
10.161/2019, que disciplinou o regime jurídico dos bens arren-
dados estabelecido pelo legislador. Com efeito, consoante já ex-
posto, há previsão expressa de reversão dos bens arrendados. Por 
todos os prismas que se examina esta matéria, portanto, não se 
vislumbra o vício de inconstitucionalidade alegado.  

Por fim, destaca-se que o art. 175, §1º, I, da Constituição 
prevê, expressamente, a possibilidade de prorrogação dos con-
tratos de concessão. No mais, aduzindo a classificação de José 
Afonso da Silva27, trata-se de norma:  diretiva, uma vez que im-
põe obrigação de regulamentá-la, direcionada ao legislador; in-
tegrativa, pois não prescinde da lei posterior que a regulamente; 
e de eficácia limitada, por que sua eficácia plena somente será 
alcançada quando publicada lei que a regulamenta.  

O legislador não age contra o texto constitucional ao dis-
ciplinar as hipóteses de prorrogação antecipada das concessões 
ferroviárias. Ao revés, age exatamente de acordo com as deter-
minações prescritas no art. 175, §1º, I, dotando-o de plena eficá-
cia. Seus dispositivos dão vida à prescrição constitucional, 

 
26 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regime jurídico e utilização dos bens 
públicos. In. DALLARI, Adilson Abreu et ali (org.). Tratado de Direito Administra-
tivo: Volume 2. São Paulo. Editora Saraiva. 2013. 1ª edição, p. 401 
27 Cf. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São 
Paulo. Malheiros. 2010 8ª edição.. 



_970________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

amoldando-a ao que consideram ser de interesse público. 
Embora ainda não tenha se manifestado, em definitivo, 

acerca da constitucionalidade da Lei, o STF deu uma indicação 
de que se posicionará de forma favorável ao negar o provimento 
de liminar pedida na ADI nº 5991. O Ministro Gilmar Mendes, 
em seu voto, sumariza bem a questão.  

Mendes destaca que, quanto à exigência de licitação pré-
via e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o 
legislador teve o cuidado de somente autorizar a prorrogação an-
tecipada nos casos em que haja autorização no edital e no con-
trato, de modo que não foram violados os referidos princípios. 

Além disso, deixou para o administrador decidir, discri-
cionariamente, sobre a conveniência da prorrogação. Para garan-
tir que esta se dará dentro das lindes constitucionais, dotou a lei 
de mecanismos de averiguação, de modo a garantir a vantajosi-
dade da proposta, respeitando, assim, os preceitos do art. 37 da 
Constituição. 

Por fim, destacou também que: (i) a transferência de 
bens, prevista na lei, não se dará de forma gratuita aos particula-
res, tendo em vista que seus valores serão considerados ao se 
auferir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de 
ser estabelecida a sua reversividade; e (ii) que a transferência de 
investimentos também não violaria a constituição.  

Tendo concluído a análise acerca da constitucionalidade 
da lei, passa-se agora a interpretar seus efeitos à luz do interesse 
público, tomando como base as ponderações feitas pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) quando do julgamento da adequação 
da prorrogação antecipada da concessão da Malha Paulista. 

 
4. INTERESSE PÚBLICO NA PRORROGAÇÃO ANTECI-
PADA DE CONCESSÕES FERROVIÁRIAS 

 
Conforme estipulado inicialmente, adentra-se agora em 

outra importante discussão, que é a do interesse público presente 
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na prorrogação antecipada das concessões ferroviárias. Trata-se 
de fio condutor que une, em torno de seu eixo, todos os argu-
mentos pela inconstitucionalidade dos dispositivos questiona-
dos. O que se parece é que, a partir de uma perspectiva do prin-
cípio da supremacia do interesse público como ponto focal da 
ordem administrativa, conforme constitucionalmente arquite-
tada, se traça um verdadeiro antagonismo entre os interesses pri-
vados e os públicos, devendo os primeiros sempre ser rechaça-
dos em favor da concretização dos últimos.  

Duas coisas parecem estar, portanto, em jogo nesta dis-
cussão: em primeiro lugar, a conceituação do interesse público 
enquanto princípio constitucional no ordenamento jurídico bra-
sileiro e, em segundo, se as prorrogações antecipadas das con-
cessões ferroviárias o atendem. Isto porque, em desfavor da Lei 
13.488/2017, parece se pugnar a aplicação abstrata deste princí-
pio, em compasso com a doutrina mais tradicional acerca do ins-
tituto, ao passo que, em acepções contemporâneas, às quais ade-
rimos, tem prevalecido a ideia de que o interesse público não se 
sobrepõe per se ao particular e tampouco lhe é antagônico. Pelo 
contrário, sustenta-se que a convergência entre ambos pode tra-
zer resultados mais eficazes para toda a coletividade e que o 
atendimento ao interesse público deve ser auferido concreta-
mente. 

Nesse quadrante, recorre-se à classificação entabulada 
por José Guilherme Giacomuzzi28, para quem o primeiro grupo 
corresponde aos chamados “clássicos”, ao passo que no segundo 
encontram-se os doutrinadores identificados como “críticos”. 
Ao primeiro grupo, ligam-se argumentos que, embora permitam 
variantes, possuem como ponto nodal a ideia de que o interesse 
público, equivalente ao bem comum, é o único espelho capaz de 
capturar o interesse geral e deve permanecer como fundamento 

 
28 GIACOMUZZI, José Guilherme. Uma Breve Genealogia do Interesse Público. In. 
O Direito Administrativo na Atualidade: Estudos em homenagem ao centenário de 
Hely Lopes Meirelles (1917-2017). Org. WALD, Arnoldo et alli. São Paulo. Malhei-
ros. 2017. 1ª edição, p. 636. 



_972________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

máximo do direito administrativo, sob pena de vê-lo sucumbir 
aos interesses privados.  

Ao segundo, ligam-se argumentos no sentido de que o 
conceito de interesse público seria inoperacionalizável e, por-
tanto, insuficiente como baliza para guiar a Administração Pú-
blica, incorrendo o risco de justificar uma série de posturas arbi-
trárias de sua parte, posto que a esta cabe definir o interesse pú-
blico.  

Giacomuzzi liga a esta dicotomia doutrinária uma outra, 
filosófica, que divide moralistas e realistas29. No que tange, es-
pecificamente, ao interesse público, a distinção entre estas duas 
matrizes consubstancia-se em duas vertentes filosóficas: uma 
rousseauniana, lastreada no conceito filosófico da volonte gé-
nérale (vontade geral), que é oposta por outra, utilitarista, fun-
damentada na filosofia de Jeremy Bentham30.  

Pelo lado rousseauniano, Giacomuzzi31. assevera que a 
vontade geral, que define o interesse público, é composta pelos 
seguintes eixos: (i) um ideal de justiça universal, porque estaria 
presente em todos os lugares, acessível pela própria consciência 
humana e imune às convenções da sociedade, e eterna, porque 
invariável com o tempo; (ii) bondade, que teria lugar em oposi-
ção a uma ordem calcada no amor próprio; e (iii) a igualdade, de 

 
29 “Vistas as coisas cruamente, a verdadeira disputa sobre a concepção de Direito dá-
se entre os que partem de uma teoria sobre como as coisas devem moralmente ser e 
aqueles que partem de uma teoria sobre como as coisas devem ser na realidade.” GI-
ACOMUZZI, José Guilherme. Uma Breve Genealogia do Interesse Público. In. O 
Direito Administrativo na Atualidade: Estudos em homenagem ao centenário de Hely 
Lopes Meirelles (1917-2017). Org. WALD, Arnoldo et alli. São Paulo. Malheiros. 
2017. 1ª edição,p. 636. (grifo no original).  
30 GIACOMUZZI, José Guilherme. Uma Breve Genealogia do Interesse Público. In. 
O Direito Administrativo na Atualidade: Estudos em homenagem ao centenário de 
Hely Lopes Meirelles (1917-2017). Org. WALD, Arnoldo et alli. São Paulo. Malhei-
ros. 2017. 1ª edição, pp. 641-642.  
31 GIACOMUZZI, José Guilherme. Uma Breve Genealogia do Interesse Público. In. 
O Direito Administrativo na Atualidade: Estudos em homenagem ao centenário de 
Hely Lopes Meirelles (1917-2017). Org. WALD, Arnoldo et alli. São Paulo. Malhei-
ros. 2017. 1ª edição, pp. 651-653. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________973_ 
 

 

fácil compreensão, posto que configurada através do princípio 
de que não há distinções entre os cidadãos  

Assim, o autor refuta expressamente a idéia de que se 
está diante de conceito desprovido de um sentido concreto e, 
portanto, inoperacionalizável. Com efeito, por ser formada do 
amálgama dos três elementos supracitados, tem-se que ela é a 
única força capaz atingir o melhor resultado para a coletividade. 
Por isto, aparece necessariamente em oposição à eventuais pai-
xões egoísticas que dela divirjam e possam motivar a tomada de 
decisões em rumos distintos do por ela almejado32. 

Como aponta Giacomuzzi, resquícios deste ideal podem 
ser vistos nas obras dos administrativias “clássicos”, como Hely 
Lopes Meirelles33, para quem a supremacia do interesse público 
“é inerente à atuação estatal e domina-a, na medida em que a 
existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral, 
ou seja, da coletividade; não do Estado ou do aparelhamento do 
Estado”. Complementa-se que, dentro desta percepção, cabe ao 
Estado o papel de árbitro do interesse público, delimitando o seu 
teor e pautando a sua atuação com base nele. 

No polo oposto encontra-se o viés utilitarista do interesse 
público, com forte influência das ideias do filósofo inglês Je-
remy Bentham. Pela ótica de Giacomuzzi34, trata-se de 

 
32 Assertiva que, no sentir do autor, em pouco influencia no debate, tendo em vista 
que outros conceitos vagos possuem grande importância para o ordenamento jurídico, 
como democracia e Estado de Direito. Cf. GIACOMUZZI, José Guilherme. Uma 
Breve Genealogia do Interesse Público. In. O Direito Administrativo na Atualidade: 
Estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017). Org. 
WALD, Arnoldo et alli. São Paulo. Malheiros. 2017. 1ª edição, p. 651. 
33 MEIRELLES, Hely Lopes. Direto Administrativo Brasileiro (atualização Décio Ba-
lestero Aleixo e José Emmanel Burle Filho). São Paulo, Malheiros. 2013. 39ª edição, 
p. 110. Também são exemplos desta corrente, no direito brasileiro, Maria Sylvia Za-
nella Di Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello. Sobre o interesse público, em suas 
obras, conferir: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo. 
Editora Atlas S.A. 2014. 27ª ed. Pp. 65 e seguintes e BANDEIRA DE MELLO, Celso 
Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo. Malheiros. 2011. 28ª ed. p. 96 
e seguintes.  
34 GIACOMUZZI, José Guilherme. Uma Breve Genealogia do Interesse Público. In. 
O Direito Administrativo na Atualidade: Estudos em homenagem ao centenário de 
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pensamento baseado na premissa de que o Direito não decorre 
de um ideal de justiça, mas sim de uma necessidade prática de 
os indivíduos a vida em sociedade. A legitimidade das normas 
decorreria da capacidade de articulação dos indivíduos para a 
sua formação. Trata-se de concepção pragmática e que não pres-
cinde de um exame fático. É um Direito que se enxerga através 
das lentes da realidade, aberto aos influxos recebidos de interes-
ses considerados privados.  

Dentro das concepções de interesse público, o viés utili-
tarista está presente nas escolas “críticas”, que possuem, no Di-
reito Administrativo brasileiro, como um de seus formuladores 
iniciais, Humberto Bergmann Ávila35, quem já asseverou que in-
teresse público e privado “estão de tal forma instituídos pela 
Constituição brasileira que não podem ser separadamente des-
critos na análise da atividade estatal e de seus fins. Elementos 
privados estão incluídos nos próprios fins do Estado (p. ex. pre-
âmbulo e direitos fundamentais)”.  

Gustavo Binenbojm36 refuta expressamente a suprema-
cia do interesse público. Em sua concepção, ambas os lados da 
dicotomia seriam incompatíveis com uma ordem democrática 
constitucional. A primeira por pender ao autoritarismo e a se-
gunda por ser incompatível com os direitos fundamentais outor-
gados pela constituição. 

Ao revés, deve compreende que, embora parte do orde-
namento jurídico brasileiro, o interesse público comporta “uma 

 
Hely Lopes Meirelles (1917-2017). Org. WALD, Arnoldo et alli. São Paulo. Malhei-
ros. 2017. 1ª edição, pp. 654-656. 
35 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o Princípio da supremacia do interesse 
público sobre o particular. In O Direito Público em Tempos de Crise – Estudos em 
Homenagem a Ruy Ruben Ruschel, Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora. 
1999, 1ª ed. p. 111. Apud. GIACOMUZZI, José Guilherme. Uma Breve Genealogia 
do Interesse Público. In. O Direito Administrativo na Atualidade: Estudos em home-
nagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017). Org. WALD, Arnoldo et 
alli. São Paulo. Malheiros. 2017. 1ª edição 
36 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Funda-
mentais, Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro. Renovar. 2014. 3ª ed. 
pp. 83-130. 
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imbricação entre interesses difusos da coletividade e interesses 
individuais e particulares, não se podendo estabelecer a preva-
lência teórica e antecipada de uns sobre os outros”.  

Nesse quadrante é que, para o autor, a supremacia do in-
teresse público deixa de ser vista como um princípio constituci-
onal e passa a ser entendida como uma ponderação entre interes-
ses de naturezas distintas – privados e públicos. A sua metodo-
logia passa a aproximar-se à da ponderação, típica do princípio 
da proporcionalidade, na qual devem ser analisadas: (i) a neces-
sidade da medida ; (ii) a sua adequação, sobretudo em face de 
potenciais alternativas menos gravosas; e (iii) os benefícios au-
feridos, os quais deverão compensar os prejuízos causados37.  

Temos, assim, que embora a refute expressamente, em 
seus efeitos práticos a posição de Binenbojm aproxima-se àquela 
de matriz utilitarista que, a nosso ver, parece ser a mais adequada 
às novas prescrições do Direito Administrativo brasileiro. Com 
a edição da Lei nº 13.655/2018, que inseriu dispositivos orien-
tando a aplicação de normas de Direito Público na Lei de Intro-
dução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), estabelecendo 
novas lindes à interpretação e aplicação do Direito Administra-
tivo, verificam-se dispositivos que, expressamente, determinam 
que sejam adotadas ponderações consequencialistas na tomada 
de decisão (art. 20) e que seja buscada a concertação entre os 
interesses públicos e privados (art. 26). 

Com relação ao artigo 20, Marçal Justen Filho38 assevera 
que  

“As projeções sobre os efeitos práticos da decisão devem ser 
incorporadas na motivação da decisão. A validade do ato de-
pende da indicação não apenas dos dispositivos 

 
37 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Funda-
mentais, Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro. Renovar. 2014. 3ª ed. 
p. 109.  
38 JUSTEN FILHO, Marçal. Art. 20: Dever de concretude, transparência e proporcio-
nalidade nas decisões públicas. Revista de Direito Administrativo. Edição Especial: 
Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei 
nº 13.655/2018). FGV Direito Rio Editora. out. 2018. p. 32. 
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constitucionais, legais ou regulamentares invocados como fun-
damento da decisão. Também é indispensável, sempre que 
existir um valor abstrato, indicar os efeitos práticos estimados 
e tornar evidente o processo de concretização dos valores.” 

O Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Pet 
8.002 Ag/RS39, de relatoria do Min. Luiz Fux, já asseverou, com 
base neste dispositivo, que o “Magistrado tem o dever de exami-
nar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunci-
amento irá produzir na realidade social”.  

Também o Tribunal de Contas da União40, quando da 
análise do dispositivo em comento, decidiu que este tem o desi-
derato de vedar “o emprego exclusivo de argumentos retóricos 
ou principiológicos em decisões, quer dizer, a motivação não 
embasada também em análise prévia e detida dos fatos e de suas 
consequências práticas.” 

A prescrição constante do referido artigo não é direcio-
nada somente aos magistrados, mas deve ser observada em todas 
as instâncias decisórias da administração pública, seja ao decidir 
um processo administrativo, seja no momento da elaboração 
normativa. É o que se depreende do seu texto, direcionado ex-
pressamente às “esferas administrativa, controladora e judicial”. 

No tocante ao art. 26, Sérgio Guerra e Juliana Bonacorsi 
de Palma41 preceituam que tal dispositivo consagrou uma cultura 
de consensualidade dentro da administração pública, prescre-
vendo um regime jurídico que autoriza o administrador público 
a promover negociações com particulares visando pôr fim a ir-
regularidade, incerteza jurídica e situações contenciosas”. 

 
39 STF, Pet 8002 AgR, Min. Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 12/03/2019.  
40 TCU, Acórdão 2786/2019, Segunda Câmara, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessão 
23/04/2019No mesmo sentido, conferir: TCU, Acórdão 3044/3019, Plenário, rel. Min. 
Walton Alencar Rodrigues, Sessão 10.12.2019; e TCU, Acórdão 2690/2019, Plenário, 
rel. Min. Ana Arraes, Sessão 6.11.2019. 
41 GUERRA, Sérgio e PALMA, Juliana Bonacorsi de. Art. 26 da LINDB: novo regime 
jurídico de negociação com a Administração Pública. Revista de Direito Administra-
tivo. Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018). FGV Direito Rio Editora. out. 2018. p. 138 
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Destaca-se, também, que a flexibilização do interesse pú-
blico já havia sido admitida na jurisprudência desde muito antes 
da vigência da LINDB, como se vê através do RE nº 
253.885/MG42, de relatoria da Min. Ellen Gracie, em que restou 
consignado haver “casos em que o princípio da indisponibili-
dade do interesse público deve se atenuado, mormente quando 
se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a 
que melhor atenderá à ultimação deste interesse”.  

Assim, infere-se que dentro das novas lindes propostas 
para a atuação da Administração Pública no Direito brasileiro, a 
apreciação da compatibilidade entre uma determinada medida 
regulatória e o interesse público não deverá ser dada em abstrato, 
mas apenas após uma análise concreta de seus benefícios, bem 
como dos custos e do seu impacto projetado, dentre outras me-
didas. Não se há que invalidar, portanto, nenhuma norma com 
base em uma prescrição abstrata de supremacia do interesse pú-
blico. 

Na hipótese em comento, portanto, em que tratamos da 
Lei nº 13.448/2017, deve ser analisado, em profundidade, todo 
o contexto fático que a cerca – o que inclui os investimentos 
promovidos e seu impacto econômico. Ao analisar a prorroga-
ção antecipada da Malha Paulista, o TCU, ainda que implicita-
mente, seguiu esta linha.  

Por isso, passa-se agora a analisar os aspectos mais im-
portantes do acórdão TC 2.876/2019, de relatoria do Min. Au-
gusto Nardes, que julgou a prorrogação da Malha Paulista, com 
vistas à delimitar quais os aspectos práticos mais importantes a 
serem considerados quando se analisa a compatibilidade da me-
dida proposta com o interesse público. Nesta análise, o foco será, 
sobretudo, voltado para as ponderações referentes aos investi-
mentos e à sua compatibilidade com o interesse público. A im-
portância desta análise está no fato de que este racional poderá 
ser empregado para o julgamento de casos futuros envolvendo 

 
42 STF. RE nº 253.885. Rel. Min. Ellen Gracie. Primeira Turma, j. 04.06.2002.  
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as prorrogações antecipadas de concessões ferroviárias. 
A Malha Paulista, localizada no estado de São Paulo. 

Possui 1.989 km, com linha tronco que vai de Rubinéia, na di-
visa do seu estado de origem com o Mato Grosso do Sul, a San-
tos, o principal porto brasileiro. Ademais, com a conclusão da 
Ferrovia Norte-Sul, realizará conexão com esta malha, aumen-
tando ainda mais as possibilidades de transporte de carga do 
Centro-Oeste por seus trilhos43. 

Dada a sua localização estratégica, é a malha que realiza 
a maior quantidade de transporte de granéis do país – com a pos-
sibilidade de aumentar ainda mais a sua participação nesta espé-
cie de carga. O Governo Federal considerou importante a pror-
rogação antecipada da concessão por ser a única forma de ante-
cipar investimentos necessários para resolver entraves críticos 
em sua infraestrutura, sobretudo nos conflitos urbanos existentes 
ao longo de seu curso e no aumento de sua capacidade de carga.  

Nesse quadrante, o TCU destaca que a Malha Paulista 
possui velocidade de transporte abaixo da média nacional e que 
os conflitos urbanos contribuem para este fato44 – que, conforme 
exposto no primeiro tópico deste trabalho, é um dos fatores que 
contribui para a redução da capacidade de carga de uma ferrovia. 
Assim, estes investimentos seriam uma forma de ampliar a efi-
ciência e capacidade da malha, de extrema importância para o 
comércio brasileiro com o exterior, uma vez que realiza a maior 
quantidade de transporte de granéis no país.  

Em termos práticos, o resultado se traduz nas projeções 
da ANTT, transcritas no relatório elaborado pela Secretária de 
Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do TCU 
(SeinfraPortoFerrovia) 45, para quem, sem a realização destes 

 
43 Cf. TCU. Acórdão 2.876/2019. Plenário. Relator Ministro Augusto Nardes. Julga-
mento em 27.11.2019. 
44 Cf. TCU. Acórdão 2.876/2019. Plenário. Relator Ministro Augusto Nardes. Julga-
mento em 27.11.2019. 
45 TCU. Acórdão 2.876/2019. Plenário. Relator Ministro Augusto Nardes. Julgamento 
em 27.11.2019. 
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investimentos a demanda ficará restrita a 30 bilhões de TKU (to-
neladas por quilômetro-útil) até o ano de 2029. Com a realização 
de investimentos imediatos, a demanda passaria a crescer já a 
partir de 2019, chegando a aproximadamente 44 bilhões de TKU 
em 2024 e estabilizando nesse valor até o final da concessão.  

Ao formular as alternativas regulatórias necessárias dis-
poníveis, a ANTT considerou, em seu relatório de Análise de 
Impacto Regulatório (AIR) quatro alternativas: (i) a manutenção 
do contrato com prorrogação somente ao final, em 2028, ou a 
realização de nova licitação, considerada o cenário base, ou o 
baseline; (ii) alteração do contrato vigente, promovendo o seu 
reequilíbrio econômico-financeiro através da extensão de seu 
prazo de duração; (iii) a prorrogação antecipada da concessão; e 
(iv) o encerramento antecipado do contrato de concessão. Em 
cada uma destas alternativas, a Agência listou impactos positi-
vos e negativos em curto, médio e longo prazo. 

A ANTT, então, promoveu a análise de cada um dos ce-
nários com base no seu impacto, considerado como medidor de 
eficiência, e a efetividade, que foi considerada como a capaci-
dade de atingir os fins desejados. O objetivo desta metodologia 
era auferir o cenário que conjugasse os maiores graus de efici-
ência e eficácia.  

Afim de promover a devida comparação entre os efeitos 
projetados para cada um dos cenários, a ANTT dividiu os im-
pactos entre positivos e negativos, cujo saldo final foi utilizado 
como a proxy para auferir a adequação de cada um destes. Por 
fim, ressalta-se que à magnitude de cada um foi atribuída um 
valor de 1 (baixa relvância) a 5 (alta relevância), que foi empre-
gado como fator multiplicador de cada impacto avaliado para 
fins do cálculo do saldo final. O fator que melhor pontuou foi o 
considerado mais adequado. 

O resultado final foi de que a prorrogação antecipada das 
concessões era o meio que melhor conjugava a eficácia com a 
eficiência, dando mais possibilidades de se alcançar os 
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resultados almejados pelo Poder Concedente. Embora a Seinfra-
PortoFerrovia tenha questionado a metodologia46, asseverou 
que, mesmo com sua correção, o resultado teria sido idêntico. A 
prorrogação antecipada da concessão para operação da infraes-
trutura da Malha Paulista é a medida mais eficiente para atingir 
às finalidades do Poder Concedente. 

Com relação ao inventário de bens, o TCU expressou 
uma preocupação, em especial, com a possibilidade de risco mo-
ral47, uma vez que este será feito pela própria concessionária 
que, além da assimetria de informações, possui também incenti-
vos para elevar seus ganhos, sobretudo sabendo que a prorroga-
ção do contrato já estará garantida. No mais, foi verificada a in-
clusão, de forma indevida, dos custos com benfeitorias, inclu-
sive em bens de terceiros, os quais, por não comporem a base de 
bens da concessionária, não deveriam ter sido inventariados.  

Após considerar os argumentos apresentados pela Rumo, 
concessionária que opera a Malha Paulista, de que tais benfeito-
rias teriam sido realizadas visando o aumento da capacidade da 
ferrovia, o relator considerou ser oportuno analisar “item a item, 

 
46 Dentre as fragilidades apontadas, destacamos: (i) ausência de comprovação da pres-
tação adequada de serviços, tendo em vista que do próprio relatório constam informa-
ções de que a velocidade de tráfego na malha paulista está abaixo da média nacional; 
(ii) a situação dos trechos abandonados, que correspondem a 42% da malha; (iii) a 
existência de passivo judicial e administrativo a ser sanado, bem como de processos 
administrativos no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), cujas in-
formações disponíveis estavam desatualizadas; (iv) desconsideração ou inserção du-
plicada de alguns dos efeitos que se verificam no cenário base; e (v) ausência de ava-
liação sobre a capacidade do contratado de garantir a continuidade e prestação ade-
quada dos serviços.  
47 “O termo ‘risco moral’ designa situações nas quais a conduta de um dos agentes 
envolvidos numa relação econômica não pode ser verificada pela outra parte, e é fun-
damental para a consecução eficiente do negócio. Se o comportamento de um dos 
participantes, que chamaremos de agente, é relevante (por sua conduta potencialmente 
importar em custos para a outra parte, chamada de principal, e em ganhos de desvio 
para si), existirão incentivos para que o agente quebre com o estipulado. A relação 
provavelmente não se aperfeiçoará da forma contratualmente disposta.” PORTO, An-
tônio José Maristrello. Princípios de análise do direito e da economia. In. PINHEIRO, 
Armando Castelar et alli (org.) Direito e Economia: Diálogos. Rio de Janeiro. FGV 
Editora. 2019, 1ª edição, p. 43.  



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________981_ 
 

 

em função do tipo de benfeitoria efetivamente realizada, em re-
lação à sua essencialidade para continuidade da prestação do ser-
viço48”.  

Com relação ao risco moral, por sua vez, considerou-se 
que este poderia ser mitigado caso passe a ser prevista, no con-
trato, a glosa integral da base de ativos na hipótese de o inventá-
rio não ser tempestivamente concluído, com o respectivo recál-
culo da base econômico-financeira do contrato. Assim, no en-
tender do TCU, aumentaria o interesse da concessionária na re-
alização do inventário, de modo que o risco moral restaria miti-
gado.   

Quanto aos investimentos, seguindo a ordem de análise 
empregada pelo TCU, trataremos primeiramente dos investi-
mentos na resolução dos conflitos urbanos e, após, trataremos 
dos demais investimentos previstos no contrato.  

Foram identificadas as seguintes impropriedades nas 
cláusulas prevendo a realização dos primeiros: (i) ausência de 
caracterização em relação ao objeto específico de cada interven-
ção destinada conflito urbano; (ii) ausência de cronograma de 
investimentos, havendo somente estipulação de um prazo limite 
para a entrega das obras, fixado em dez anos, bem como a pre-
visão de acréscimo do saldo dos investimentos ao valor da ou-
torga caso eles não sejam realizados ao cabo deste prazo; (iii) 
elevado risco de atraso na entrega das obras necessárias; (iv) ine-
xistência de garantia incidindo sobre os investimentos a serem 
realizados para sanar os conflitos urbanos, incidindo esta so-
mente sobre os investimentos com prazo determinado. Assim, a 
possibilidade de inadimplemento contratual, consubstanciado 
através da não realização dos investimentos sob comento, foi 
considerada elevada.  

Assim, em respeito aos artigos 104, inciso III do Código 
Civil e 7º da Lei nº 13.448/2016, bem como levando em 

 
48 TCU. Acórdão 2.876/2019. Plenário. Relator Ministro Augusto Nardes. Julgamento 
em 27.11.2019. 
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consideração os possíveis prejuízos a serem causados ao poder 
concedente e às cidades afetadas, que não teriam base contratual 
para cobrar a realização das obras necessárias em caso de ina-
dimplemento, decidiu o TCU de que a previsão dos investimen-
tos para sanar os conflitos urbanos somente seria lícita mediante 
a inequívoca definição destes investimentos. 

No mais, foi suscitado pelo MP/TCU que os investimen-
tos para a solução de conflitos urbanos já estariam inclusos nas 
obrigações assumidas pela concessionária quando da celebração 
do contrato. Quanto a este ponto, foi considerado que: (i) o De-
creto 1.823/1996, que aprovou o Regulamento do Transporte 
Ferroviário, em seu art. 10º, estabelece a obrigação de investi-
mentos, nesta hipótese, para a concessionária nas áreas urbanas 
já existentes quando da celebração do contrato, o que não se ve-
rifica no caso da Malha Paulista, localizada em região que expe-
rimentou grande crescimento econômico nas últimas décadas; e 
(ii) que a resolução dos conflitos urbanos integra o Programa 
Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas – PRO-
SEFER, de modo que se trata de política pública federal e, por-
tanto, não constituiria, a priori, obrigação da concessionária. 

Por fim, quanto a punição, foi recomendada a inclusão 
de cláusula prevendo a redução do prazo da concessão em tempo 
proporcional ao montante dos investimentos não realizado. 
Também foi determinada a elaboração de mecanismo de garan-
tia contratual, o qual deveria incidir sobre todos os investimentos 
previstos49. 

No tocante aos demais investimentos, foram propostas, 
dentre outras adequações: inserção de metas de acréscimo na ve-
locidade média, com vias a aumentar a baixa velocidade dos 
trens na Malha Paulista; e inclusão de limitação à idade das com-
posições que nelas trafegam, com vistas a combater a defasagem 
tecnológica.  

 
49 TCU. Acórdão 2.876/2019. Plenário. Relator Ministro Augusto Nardes. Julgamento 
em 27.11.2019. 
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Foi solicitada, também, a inserção de cláusula determi-
nando, explicitamente, que investimentos adicionais não se re-
feririam aos conflitos urbanos e expansão da malha ferroviária, 
para evitar eventual pedido de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato com base em investimentos desta categoria, os 
quais constituem precisamente o motivo pelo qual a concessão 
fora antecipadamente prorrogada. 

Naturalmente, outros debates, que não possuem tanto in-
teresse para este trabalho, não foram considerados nesta análise. 
Entretanto, do que se vê acima, bem como de todo o teor dos 
autos, é que na análise da adequação da prorrogação antecipada 
da Malha Paulista, os Ministros permaneceram sempre atentos à 
importância do precedente julgado, à necessidade de consecução 
dos investimentos e à essencialidade da Malha Paulista para a 
infraestrutura ferroviária no país.  

Da soma destes fatores, de ordem estritamente pragmá-
tica, decorrente da análise dos documentos enviados e dos des-
dobramentos fáticos da decisão, que surgiu a diretriz de, realiza-
dos os pequenos ajustes sugeridos, autorizar-se a prorrogação 
antecipada da Malha Paulista.  

Assim, quer parecer que o TCU passará a adotar, na apre-
ciação da prorrogação antecipada das demais malhas, critérios 
pragmáticos e o impacto dos investimentos, deixando de lado as 
prescrições abstratas típicas dos princípios. Prevalece, portanto, 
a apreciação realista da consecução do interesse público, ainda 
que aliada à realização de interesses privados.  

 
5. CONCLUSÕES 

 
Por todo o acima exposto, parece seguro concluir que: (i) 

não há vício de inconstitucionalidade que macule a Lei nº 
13.448/2017; (ii) ao ponderar-se a compatibilidade de qualquer 
medida regulatória com o interesse público, faz-se necessário 
considerar seus impactos sobre o setor regulado; e (iii) à luz da 
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ponderação exercida pelo TCU, não se vislumbra, a priori, in-
compatibilidade entre o instituo da prorrogação antecipada de 
concessão e o interesse público.  

Ao contrário, como ficou ilustrado a partir das discussões 
travadas no âmbito da Corte de Contas, trata-se de ferramenta 
que, a depender de seu manejo, pode mostrar-se eficaz para, pre-
cisamente, alcançar a sua efetivação. A análise de sua eficácia, 
entretanto, deverá ser avaliada caso a caso.  
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