
MP 752 – MAIS UM GOLPE NA NAÇÃO
(A destruição do que não interessa aos de sempre)

Se alguém ainda achava que a indústria das MP sob encomenda havia acabado, pode tirar o
cavalo da chuva. Ela continua firme e muito forte, e a MP 752 é a prova acabada disto.

Se esta MP 752 não foi encomendada, e paga, especificamente pela VLI e suas colegas, não se
sabe o que mais seria.

Primeiro, é flagrante que a inclusão de "rodovias e aeroportos" é  subsidiária e marginal,  e
serve essencialmente como desvio de atenções.

Praticamente  tudo  ali  é  aplicável  diretamente  e  apenas  no  alívio  das  obrigações  das
concessionárias ferroviárias, e viabiliza exatamente o que elas não conseguiram através apenas
da Resolução 4.131 da ANTT.  Então,  compraram o que queriam, em um nível  um pouco mais
elevado. 

Segundo.  O  descaramento  da  MP  752  começa  com  as  condições  "elegibilidade"  para  se
enquadrarem  na  MP.  Compare  as  condições  para  as  "rodovias",  com  as  condições  para  as
"ferrovias".  Para  estas  últimas  basta  apenas  o  "atendimento  das  metas  de  produção  e
segurança". NADA DE MAIS NADA. Todo o resto das obrigações contratuais NÃO precisa ser
considerado.  As  concessionárias  ferroviárias  podem  ter  feito,  ou  não  ter  feito,  o  que  bem
entenderam ao longo destes 20 anos, que ainda são idôneas para mais do mesmo.

Terceiro.  O grande lance desta MP está na novidade intitulada de "relicitação".  Da mesma
forma que a 4.131 introduzia novidades absurdas, esta não fica para trás.

O  conceito  da  "relicitação"  é  uma  piada.  E  comporta  a  "extinção  amigável"  do  Contrato
vigente, e "novas condições contratuais".  Que será "amigável" isto temos certeza, já que o novo
Contrato poderá ser redigido integralmente ao sabor da Concessionária, uma vez que esta MP não
passa de um amontoado de garantias  de que a  saúde  financeira  das  Concessionárias não  seja
ameaçada ou abalada, independente do aconteça, ou não aconteça. 

As condições exigíveis para as ferrovias são irrisórias "segurança e metas de produção", nada
sendo dito sobre multas, pagamentos contratuais, atendimento ou satisfação de clientes, abandono
de  objetivo,  de  linhas  e  de  material,  sobre  destruição  do  patrimônio  associado,  sobre
ressarcimento ao país, sobre atendimento de demandas, nada de nada. 

O Art 9o é o rasgar das obrigações para com a malha existente. A malha nacional se restringirá
apenas ao que atende aos interesses econômicos e empresariais das Concessionárias . NADA é
dito sobre o interesse nacional de preservar a malha, ou sobre o atendimento às necessidades das
regiões cortadas, sobre o potencial social, turístico, histórico, etc, muito menos sobre o interesse
nacional da universalização do serviço aumentando o mix das cargas, etc. Passageiros então, nem
existe neste país.

Apenas o interesse empresarial de viabilidade de lucros no negócio é o que definirá o que
permanece no novo contrato.

Nada de trechos muito lucrativos compensarem, nem em parte, os trechos menos lucrativos.
TUDO passa a ser considerado TRECHO A TRECHO, e NÃO mais sobre a MALHA.



No Art 10o  §3o  mais uma benesse daquelas;  tudo o que for contratado no novo contrato vai
poder ser "revisto" praticamente on line, à medida que a Concessionária for descumprindo o
que tenha sido combinado. Gostou?

Ainda  neste  Artigo,  é  preciso  EXTREMO CUIDADO para  perceber  a  extensão  dos  golpes
embutidos nos confusos parágrafos 4o, 5o, 6o  7oe 8o,  relativos aos "bens móveis e não imóveis", já
que  até  a  prerrogativa  de  "dispor"  deles  é  dada  às  "contratadas".  A  justificativa  é  que  os
“recursos” serão aplicados no negócio das “contratadas”. (Isto é verdade).

O capítulo sobre a "RELICITAÇÃO" é uma verdadeira joia da malandragem.

Para começar, o termo é um ENGODO.

Sugere uma nova LICITAÇÃO, mas NÃO é nada disto o que está lá.

A "relicitação"  é  apenas  um  NOVO Contrato,  com  A  MESMA Concessionária,  porém
negociado em termos mais "amigáveis", ao sabor delas.

Veja  o  Art.  15o,  onde  o  verdadeiro  espírito  da  "relicitação"  é  revelado.  Ali,  inclusive,  a
"relicitação" é descuidadamente tratada em termos de "termo aditivo". 

E, como não poderia faltar, no Arts 15o trata-se de garantir o pagamento das "indenizações
devidas pelo órgão ou entidade competente". Sim. Quem deve é a Nação. Exatamente como na
4.131. Ou seja, já se abriu a porta para que a Nação se torne devedora das Concessionárias, por
qualquer motivo que venha a ser eventualmente alegado. 

Evidentemente, nada é dito sobre o pagamento das multas já devidas ou a serem impostas. É a
reedição maquiada da 4.131.

E, sempre de forma propositadamente confusa, no Art. 15o ,  §4o , surge do nada, um "certame
licitatório",  com  restrições  sem  sentido  sobre  a  participação  de  quem  foi  "responsável  pela
execução do contrato de parceria". O que é isto? Como assim? Não pode participar quem propõe e
desenha o novo contrato? Ou quem já está "executando"? Se não pode "participar", como é que
poderia estar "executando"? Tudo, obviamente, uma pincelada de preocupação moral apenas para
os ingleses que estiverem olhando.

No Art. 16o a preocupação com as "indenizações" é reforçada, e neste mesmo artigo no §4o , em
um  arrobo  de  ousadia,  vão  "consultar"  os  financiadores  se  eles  querem  assumir  as  "dívidas
adquiridas pelo anterior contratado"! Meu Deus!

Que  as  mesmas  mãos  que  redigiram  a  4.131  redigiram  esta  MP  não  há  dúvida  alguma.  E,
portanto, não havia como se esquecer de incluir no Art 24o uma das pérolas da primeira, que era a
"autorização" para utilizar os "valores apurados" em "investimento em malha própria". 

Obviamente, não sem antes relançar outra de suas preciosidades, aquela em que a União deve
"compensar  haveres  e  deveres  de  natureza  não  tributária  com  concessionários  e
subconcessionários dos serviços públicos de transporte ferroviário, oriundos inclusive de fatos
causados pela devolução de trechos ferroviários considerados antieconômicos." Puta merda. Se
o trecho é "antieconômico" se livrar dele gera indenização? É exatamente a mesma "compensação"
da 4.131 pela a devolução dos trechos "economicamente viáveis" que, aqui, obviamente, serão todos
considerados "antieconômicos".



E, por fim, salvo engano meu, que acho que não é engano, no Art 25 o a MP garante que estarão
sujeitas à "arbitragem", "questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
dos  contratos"  e  "cálculo  de  indenizações  decorrentes  de  extinção  ou  de  transferência  do
contrato de concessão".  Estas frases,  uma vez traduzidas para o português,  revelariam que a
concessionária  poderia  pleitear  compensações  até  de  prejuízos  advindos  de  incompetência
operacional. E reforça, novamente, a possibilidade de cobranças a serem feitas sobre a União por
conta daqueles simulacros de que entregou linhas "a pedido" do "órgão competente", tendo então
de ser "indenizada".  

A partir  desta MP,  tal  como na 4.131,  a Concessionária  pode "devolver"  o  que bem quiser,
mantendo  apenas  o  que  achar  que  lhe  dará  lucro  suficiente.  E,  tal  com na  4.131,  esta  MP  é
TOTALMENTE OMISSA sobre o DESTINO do que for devolvido. Ela não traz UMA PALAVA
SEQUER sobre garantias. para que não se perca o bem ferroviário pelo qual a Concessionária se
desinteressou.  Esta MP é um amontoado de garantias para o negócio das Concessionárias, e
ZERO de garantias para o patrimônio nacional. 

NÃO é dito em uma  única linha na MP que a saída da Concessionária de qualquer trecho deva
ser  precedida  da  localização  de  um novo  cuidador-operador,  e  de  garantias  de  que  as
condições para que este cuidado seja exercido tenham sido asseguradas.

Vejamos  o  exemplo  da  linha  Lavras-Três  Corações-Varginha  pelo  qual  a  FCA-VLI  se
desinteressou. Há anos a VLI cozinha o CFVV, interessado em assumir a linha, sempre prometendo
isto e aquilo. Pelos termos do Contrato original, sua saída deveria ser com a linha em condições de
rodar, mas isto não está mais na MP. Pelas regras anteriores havia a esperança da assinatura de
um  COE  (Contrato  de  Operações  Especial)  com  o  CFVV,  onde  uma  série  de  equipamentos
necessários para inspeção, manutenção e sustentação da linha seriam passados. Nada disto é mais
preciso a partir da MP. A "relicitação" nada fala sobre as condições para que se devolva trechos,
ou qualquer outra coisa. Nada de garantias para os trechos devolvidos, e TODAS as garantias
para as Concessionárias, nos trechos em que quiser continuar. O trecho Lavras-Três Corações-
Varginha pode AGORA ser devolvido, sem que a VLI tenha como ser obrigada a colaborar em nada
na sua sobrevivência. E, obviamente, não será a ANTT e nem o DNIT que se empenharão nisto.

Frases  como  "O  órgão  ou  a  entidade  competente  promoverá  os  estudos  necessários  à
relicitação  dos  contratos  de  parceria,  visando  a  assegurar  a  sua  viabilidade  econômico-
financeira e operacional." abundam nesta MP.

Pelo menos nisto ela é honesta. Seu objetivo é este, e acabou. 

E  nela  NÃO  há  nenhuma  única  frase,  mentirosa  que  fosse,  externando  alguma  mínima
preocupação com o interesse nacional da manutenção, expansão, universalização e sobrevivência do
que ainda resta de ferrovias no patropi. 


