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USUÁRIO DEPENDENTE DA FERROVIA 

 
PROPOSIÇÃO DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANTT 3.694/2011  

Alterada pela Resolução 4.792/2015 



• Alterar a atual Resolução nº 3.694/2011 quanto à metodologia e aos 
procedimentos para caracterização do Usuário Dependente. 

 

• Dar maior equilíbrio ao usuário em suas negociações contratuais com as 
concessionárias ferroviárias.  

 

• Inserir no processo de reconhecimento do Usuário Dependente a 
realidade das condições negociais observadas no mercado desde a 
edição da Resolução em 2011. 

 

• Apresentar as alterações propostas por artigo (do art. 27 ao 37), bem 
como a justificativa correspondente. 

 

 

OBJETIVOS DA PROPOSIÇÃO 



• Emissão pela ANTT do Registro de Usuário Dependente, 30 dias após o 
interessado apresentar sua declaração de dependência. 

• Na resolução atual, a ANTT apenas habilita o interessado a negociar seus 
contrato junto à concessionária. 

• Assegurar que durante as negociações  contratuais , mesmo não havendo 
acordo entre as partes, ficará assegurado ao usuário o fluxo de transporte 
solicitado ou aquele sob contrato vigente . 

• Havendo impossibilidade na assinatura do contrato comercial, será 
assegurado ao usuário, o fluxo de transporte pela tarifa estabelecida pela 
concessionária ou pelo contrato vigente. 

  
 

 

 

 

RESUMO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS  (1) 



• Alteração do prazo de 6 para 3 meses  para ajustar a previsão do 
volume a ser transportada para o próximo ano, melhorando a 
previsibilidade do mercado. 

• Alteração da variação do volume previsto de 10% para 20%, 
melhorando a previsibilidade do mercado. 

• Inclusão de artigo que estabeleça que na ocorrência de condições 
adversas de mercado ou força maior, as partes poderão ajustar 
contratos que reflitam estas condições, podendo a ANTT ser 
acionada para dirimir eventuais conflitos. 

•   Inclusão de previsão em que caso o usuário perca o registro para 
um fluxo poderá, se assim desejar, solicitar dependência para 
outros fluxos. 
 

RESUMO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS  (2) 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DO USUÁRIO DEPENDENTE 

 

 

 

PROPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

TÍTULO IV 
DOS GRUPOS ESPECIAIS DE USUÁRIOS 



• Art. 27 (atual). O usuário ou a pessoa jurídica que considere a prestação de 
serviço de transporte ferroviário de cargas indispensável à viabilidade de seu 
negócio, apresentará à ANTT a declaração de dependência do transporte 
ferroviário de cargas, especificando o fluxo a ser transportado por um período 
mínimo de cinco anos, conforme o Anexo I deste Regulamento. 

 

• Art. 27 (proposição). O usuário que considere a prestação de serviço de 
transporte ferroviário de cargas indispensável à viabilidade de seu negócio, 
apresentará à ANTT a declaração de dependência do transporte ferroviário de 
cargas, especificando o fluxo a ser transportado por um período mínimo de cinco 
anos, conforme o Anexo I deste Regulamento. 

 

• Justificativa: O usuário é “toda pessoa física ou jurídica”, conforme Art. 2º, XVI, 
da Resolução, não havendo, portanto, razão para separar o usuário da pessoa 
jurídica.  

 

SEÇÃO I 
Da Declaração de Dependência 



• Art. 28 (atual caput). A ANTT, ao receber a declaração de dependência de que 
trata o art. 27, emitirá, em até trinta dias úteis, ato declaratório com validade de 
cento e oitenta dias, habilitando o requerente a negociar seu fluxo de transporte 
desejado junto à concessionária. 

 

• Art. 28 (proposição caput). A ANTT, ao receber a declaração de dependência de 
que trata o art. 27, emitirá, em até trinta dias úteis, o título que confere o 
registro de usuário dependente, habilitando o requerente a negociar, por um 
prazo de até cento e oitenta dias,  seu fluxo de transporte desejado junto à 
concessionária. 
 

• Justificativa: Ao reconhecer de imediato a condição de usuário dependente, a 
ANTT dará maior segurança ao usuário em suas negociações comerciais com a 
concessionária, permitindo maior equilíbrio de mercado entre a oferta e a 
demanda. Além do mais, a condição de vulnerabilidade àquele modal é inerente 
à sua atividade econômica, independentemente das tratativas comerciais. 

 

Seção II 
Do Procedimento 



• Art. 28, § 1º (atual). A concessionária deverá encaminhar cópia do contrato de 
transporte à ANTT, em até trinta dias após a sua formalização, nos moldes 
descritos no art. 23, acrescido de cláusula take or pay, e com vigência suficiente 
para atender ao fluxo informado no art. 27, respeitado o prazo mínimo de cinco 
anos. 

 

• Art. 28, § 2º (atual). O prazo de cento e oitenta dias de que trata o caput poderá 
ser prorrogado por igual período, salvo por inércia do usuário quanto à 
formalização do contrato de transporte. 

 

• Proposição: Manter o texto atual. 

 

• Justificativa: Os prazos e procedimentos adotados são adequados e suficientes 
para uma negociação comercial. 

Seção II 
Do Procedimento 



• Art. 29 (atual caput). Após a formalização do contrato de transporte com a concessionária, 
a ANTT expedirá, por meio de ato normativo, o título que confere o registro de usuário 
dependente. 

 

• Art. 29, § único (atual). Na impossibilidade de apresentação do contrato de que trata o 
caput deste artigo, o título que confere o registro de usuário dependente será expedido 
após decisão administrativa da ANTT a respeito da matéria. 

 

• Art. 29 e § único (proposição de novo texto). Durante as negociações de ajustes contratuais 
ao artigo 23, mesmo não havendo acordo entre as partes, ficará assegurado ao usuário o 
fluxo de transporte solicitado ou aquele sob contrato vigente . 

 

• Justificativa: O título de usuário dependente já foi conferido pela ANTT no início do 
processo e a impossibilidade de assinatura do contrato de transporte motivará a entrada 
da ANTT para a solução dos conflitos, como previstos nos artigos seguintes. Portanto, estas 
possibilidades deixam de existir. 

       No entanto, tem que ser assegurado o fluxo de transporte, durante as negociações 
comerciais. 

Seção II 
Do Procedimento 



• Art. 30 (atual). Na impossibilidade de acordo entre a requerente e a concessionária quanto 
à formalização do contrato de transporte, caberá à ANTT, ao fim do prazo de que trata o 
artigo 28, por meio de processo administrativo, arbitrar as questões não resolvidas pelas 
partes, inclusive com definição de tarifas e de cláusula take or pay.  

 

• Art. 30, § 1º (atual). Na hipótese de que trata o caput deste artigo, será assegurado ao 
usuário, a partir da abertura do processo administrativo, o fluxo de transporte, na forma 
solicitada nos termos do artigo 28, pela tarifa estabelecida pela concessionária. 

 

• Art. 30 (proposição caput): Manter a redação.  

• Art. 30, § 1º (proposição): Na hipótese de que trata o caput deste artigo, será assegurado 
ao usuário, a partir da abertura do processo administrativo, o fluxo de transporte, na 
forma solicitada nos termos do artigo 28, pela tarifa estabelecida pela concessionária ou 
pelo contrato vigente. 

 

• Justificativa: O caput está adequado, porém propõe-se que o § 1º confirme a validade dos 
contratos existentes entre as partes – seja em volume ou tarifas. 

Seção II 
Do Procedimento 



• Art. 30, § 2º (atual).  A diferença entre a tarifa estabelecida pela concessionária e 
a arbitrada pela ANTT será deduzida dos valores a serem pagos pelo usuário 
dependente para os fluxos futuros.  

 

• Art. 30, § 3º (atual).  O processo de arbitramento da tarifa terá prazo máximo de 
cento e oitenta dias, a contar da data de seu início formal, podendo a ANTT exigir 
a apresentação de estudos às partes para subsidiar sua análise. 

 

• Art. 30, § 2º (proposição): Manter a redação.  

 

• Art. 30, § 3º (proposição): Manter a redação. 

 

• Justificativa: Os procedimentos e prazos previstos estão adequados ao rito 
proposto. 

Seção II 
Do Procedimento 



• Art. 30, § 4º (atual).  O usuário poderá, a cada ano, com antecedência de até seis meses do término do 
transporte do fluxo contratado para esse período, ajustar a previsão da quantidade a ser transportada 
para o próximo ano, procedendo conjuntamente, ao ajuste da cláusula take or pay. 

 

• Art. 30, § 5º (atual). O ajuste de que trata o § 4º deverá respeitar um limite máximo de dez por cento, 
para mais ou para menos, do valor contratado para aquele ano. 

 

• Art. 30, § 4º (proposição).  O usuário poderá, a cada ano, com antecedência de até três meses do 
término do transporte do fluxo contratado para esse período, ajustar a previsão da quantidade a ser 
transportada para o próximo ano, procedendo conjuntamente, ao ajuste da cláusula take or pay. 

 

• Art. 30, § 5º (proposição): O ajuste de que trata o § 4º deverá respeitar um limite máximo de vinte por 
cento, para mais ou para menos, do valor contratado para aquele ano. 

 

• Art. 30, § 6º (incluir proposição): Na ocorrência de condições adversas de mercado ou força maior, as 
partes poderão ajustar contratos que reflitam estas condições, podendo a ANTT ser acionada para 
dirimir eventuais conflitos.  

 

• Justificativa: As alterações de prazos visam aumentar a previsibilidade dos volumes a serem 
transportados no futuro próximo. 

  Recessão, acidentes, logística prejudicada são fatores que prejudicam a produção e, em consequência, o   
volume transportado, daí a necessidade deste ajuste entre as partes. 

Seção II 
Do Procedimento 



• Art. 31 (atual): O usuário, no caso de renovação do contrato, deverá, com 
antecedência de até seis meses do término do transporte do fluxo contratado, 
comunicar à concessionária a previsão da quantidade a se transportada para o 
próximo período de, no mínimo, cinco anos. 
 

• Art. 31 (proposição): O usuário, no caso de renovação do contrato, deverá, com 
antecedência de até três meses do término do transporte do fluxo contratado, 
comunicar à concessionária a previsão da quantidade a se transportada para o 
próximo período de, no mínimo, cinco anos. 
 

•  Justificativa: Adequar o prazo para três meses de forma a dar previsibilidade 
maior aos volumes a serem transportados.  

 

Seção III 
Das Obrigações 



• Art. 32 (atual): O usuário registrado como dependente deverá: 
      
     I – informar à ANTT, em até trinta dias após o término de cada trimestre, os dados 
mensais contendo as quantidades efetivamente transportadas nos fluxos 
correspondentes ao seu registro; 
     II – pagar pela quantidade comunicada à concessionária na forma do art. 31, 
exceto quando não der causa à não efetivação do transporte; e 
     III – manter atualizados os dados dos seus representantes legais perante a ANTT. 
 
• Art. 32 (proposição): Alterar o item II de “comunicada” para “ajustada”.  
  
• Justificativa: Adequar o termo ao proposto no art. 31.  

Seção III  
Das Obrigações 



• Art. 33 (atual): O usuário perderá a condição de dependente para o fluxo 
específico, em caso de descumprimento das obrigações previstas na Seção III 
deste Capítulo, devidamente apurado por meio de processo administrativo 
instaurado pela ANTT, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 

• Art. 33 (proposição): Manter redação. 
 

• Art. 34 (atual): No caso da perda de condição de dependente, o usuário ficará 
impedido de solicitar novo registro para o mesmo fluxo pelo período de um ano 
contado da decisão final administrativa. 
 

• Art. 34 (proposição):  No caso da perda de condição de dependente, o usuário 
ficará impedido de solicitar novo registro para o mesmo fluxo pelo período de um 
ano contado da decisão final administrativa, podendo, se assim desejar, solicitar 
dependência para outros fluxos. 
 

• Justificativa: Como o impedimento é para um fluxo específico, o artigo deixa clara 
a possibilidade de solicitar dependência para outros fluxos.   

Seção IV  
Da Perda da Condição e Outras Disposições 



• Art. 35 (atual): A ANTT deverá arbitrar, de ofício ou mediante solicitação do 
interessado, a partilha de capacidade instalada quando a demanda dos usuários 
dependentes superar a oferta dos serviços. 
 

• Art. 36 (atual): A ANTT manterá cadastro permanente dos usuários qualificados 
como dependentes. 

 
• Art. 37 (atual): A concessionária deverá colocar à disposição do usuário 

dependente serviços adequados e suficientes para atender as suas demandas 
quanto ao fluxo registrado nos termos dos artigos deste Capítulo. 
 

       § Único. O usuário dependente não poderá ter seu fluxo interrompido ou 
reduzido unilateralmente pela concessionária, salvo com anuência prévia da ANTT, 
comunicada por escrito a ambas as partes. 
 
• Proposição: Manter a redação dos artigos.   

Seção IV  
Da Perda da Condição e Outras Disposições 



Resolução ANTT 4792 

Art. 60-B - Os usuários portadores dos registros deverão negociar junto à concessionária, para 
atendimento a cada fluxo registrado, contrato de transporte que atenda aos seguintes termos: 
 
I - Nos casos em que inexista contrato de transporte ou em que exista contrato de transporte vigente 
para atendimento ao fluxo registrado, celebrado após 25 de julho de 2011 e que não esteja aderente 
ao disposto no art. 28, §1º, os usuários deverão apresentar à ANTT o contrato de transporte de que 
trata o caput, no prazo de até cento e oitenta dias, a contar da data de publicação da presente norma. 
 
II - Nos casos em que exista contrato de transporte vigente para atendimento ao fluxo registrado, 
celebrado antes de 25 de julho de 2011 e que não esteja aderente ao disposto no art. 28, §1º, os 
usuários deverão apresentar à ANTT o contrato de que trata o caput até a data de encerramento do 
contrato de transporte existente. 
 

PROPOSIÇÃO 
 

MANTER O TEXTO ATUAL 
 

USUÁRIO DEPENDENTE 
IMPACTOS DA RESOLUÇÃO ANTT nº 4.792/15 



Resolução ANTT 4792 

Art. 60 –B – Continuação.. 
 

§1º Na hipótese do inciso II, caso a data de encerramento do contrato de transporte existente implique 
em prazo inferior a trezentos e sessenta dias, a contar da data de publicação da presente norma, aplicar-
se-ão as seguintes condições: 

I) Caso os contratos se encerrem antes de cento e oitenta dias deverão ser observadas as 
disposições previstas no inciso I do caput deste artigo para apresentação do contrato de 
transporte; e 

II) Caso os contratos se encerrem entre cento e oitenta e um dias e trezentos e sessenta dias, fica 
mantido a última data como prazo máximo para envio do contrato de que trata o caput. 

 
§2º Para cumprimento do disposto no caput admitir-se-á a adequação de eventuais contratos de 
transporte vigentes aos requisitos estabelecidos no art. 28, §1º, por meio da celebração de termo aditivo 
 

§3º Na impossibilidade de acordo entre o usuário e a concessionária quanto à formalização do contrato 
de transporte de que trata o caput, caberá à ANTT, mediante requerimento efetuado pelo interessado, e 
com prévia ciência das partes, arbitrar as questões não resolvidas, inclusive com definição de tarifas e de 
cláusula take or pay, por meio de processo administrativo, no qual deverá ser respeitado o devido 
processo legal. 
 

PROPOSIÇÃO 
MANTER O TEXTO ATUAL 

 
 
 

USUÁRIO DEPENDENTE 
IMPACTOS DA RESOLUÇÃO ANTT nº 4.792/15 



Resolução ANTT 4792 

Art. 60 –B  Continuação 
 
§4º A inércia do usuário quanto à formalização do contrato de transporte de que trata o caput, 
devidamente apurada por meio de processo administrativo instaurado pela ANTT, implicará a perda 
do registro de usuário dependente, bem como a impossibilidade de solicitar novo registro para o 
mesmo fluxo pelo período de um ano contado da decisão final administrativa. 
 
§5º Os usuários citados no caput deverão encaminhar à ANTT cópias dos contratos de transporte em 
vigor e termos aditivos existentes para atendimento a cada fluxo registrado, ou informar sobre sua 
inexistência, no prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação da presente norma, sob pena 
de perda do registro. 
 
§6º Aplicam-se aos usuários portadores dos registros de usuário dependente citados no caput, no que 
couber, todos os direitos e obrigações previstos no presente Regulamento.” (NR) 
 
 

PROPOSIÇÃO 
 

MANTER O TEXTO ATUAL 
 

  

USUÁRIO DEPENDENTE 
IMPACTOS DA RESOLUÇÃO ANTT nº 4.792/15 
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