
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
Gabinete Ministro Augusto Nardes 
 

COMUNICAÇÃO AO PLENÁRIO 

 

Sr. Presidente, 
Sra. Ministra,  
Srs. Ministros,  
Sra. Procuradora-Geral, 
 
 
Comunico que se encontra sob minha relatoria o TC 009.032/2016-9, que trata da 

prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Malha Paulista. 

O contrato vigente prevê o encerramento da referida concessão em dezembro de 2028. 
O Ministério da Infraestrutura e a ANTT apresentaram proposta de prorrogar antecipadamente a 
avença por mais trinta anos. Em contrapartida, a empresa que hoje opera a concessão - Rumo, do 
grupo Cosan - se comprometeria a realizar obras de ampliação da capacidade e de resolução de 
conflitos urbanos nas cidades paulistas que são atravessadas pela ferrovia. 

A SeinfraPortoFerrovia analisou a documentação encaminhada ao Tribunal e elaborou 
relatório propondo determinações e recomendações para aperfeiçoamento dos estudos da ANTT. 
O Ministério Público junto ao TCU emitiu parecer com propostas divergentes da Unidade Técnica. 

Pela relevância do tema, o Ministério Público Federal (MPF) também tem 
acompanhado as discussões por meio da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão. Além do MPF, 
entidades representativas e associações do setor ferroviário já manifestaram interesse em opinar 
nos autos. 

Por se tratar de uma matéria inédita, sendo esta a primeira vez que o Governo Federal 
propõe a prorrogação antecipada de um contrato de concessão ferroviária, e também uma 
oportunidade ímpar de ampliar o diálogo institucional que já vem sendo desenvolvido, seguindo 
prática deste Tribunal quando discute temas dessa relevância, determinei a realização de painel 
técnico para debate da proposta de prorrogação. 

Já confirmaram presença nesse painel o Ministério da Infraestrutura, a ANTT, a 
concessionária Rumo, o Ministério Público de Contas e o Ministério Público Federal, além da 
SeinfraPortoFerrovia, que também está auxiliando na organização do evento. 

O encontro ocorrerá no Auditório Ministro Pereira Lira, no próximo dia 26, a partir 
das 9h, aberto ao público em geral. 

Informo ainda que solicitarei à Secretaria de Comunicação que dê ampla publicidade 
ao evento, inclusive por meio do portal do TCU. 

 

 

JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Ministro-Relator 


