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RESUMO 

Abelha, C.F.L. Os Efeitos Danosos do Crime Organizado e da Corrupção dos Agentes 
Públicos e Privados no Desenvolvimento Econômico do País. 2011. Dissertação – 
Faculdade de Direito, Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

Esta dissertação aborda temas como o sistema socioeconômico adotada pela 
Constituição Republicana de 1988; a livre iniciativa como direito fundamental, vista sob 
a matriz da ordem econômica, e o processo de desestatização do Governo Federal, como 
estratégia de reforma do Estado, para servir como base para demonstrar, dentro de um 
contexto fático, os reflexos negativos ao serviço público de transporte ferroviário, 
transferido a iniciativa privada no ano de 1998, seguindo o Programa Nacional de 
Desestatização do Governo Federal, causados pelo abuso no exercício da livre iniciativa 
e pela gestão ineficiente dos agentes públicos e privados.  

 Verificou-se que o processo de desestatização desse serviço, antes executado 
pela Rede Ferroviária Federal – RFFSA, ocorreu por estudos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, que apontou déficit público elevado e outras 
causas que justificavam a sua transferência para a iniciativa privada.  

 Buscou-se através de pesquisas bibliográficas, e em vasta documentação oficial, 
produzidas por servidores públicos da Polícia Ferroviária Federal, Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura nos Transportes, Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, e outros órgãos federais, além de inúmeros levantamentos in loco, realizados 
ao longo da Malha Paulista da Rede Ferroviária nos anos de 2008/2009, demonstrar os 
danos causados a todo sistema de transporte ferroviário e aos cofres públicos, apontar 
suas causas e medidas necessárias para saná-las. 

Os resultados dos levantamentos feitos nos locais que deixaram vestígios (pátios, 
oficinas, estações e subestações ferroviárias) foram devidamente catalogados, seguindo 
o projeto de investigação, assim como, submetidos a exame pericial de engenharia, 
informática e contabilidade, cujos resultados foram analisados e confrontados com o 
ordenamento jurídico e com os objetivos propostos na desestatização e no contrato de 
concessão do serviço público em questão.  

Ficou demonstrado a prática de condutas ilegais por parte dos agentes públicos e 
privados envolvidos na fiscalização e execução deste serviço público, com 
descumprimento intencional das cláusulas do referido contrato, violação da legislação 
criminal e da Lei de Concessões e Permissões, cujos reflexos são altamente prejudiciais 
ao serviço público e ao Tesouro Nacional.  

Na conclusão deste trabalho são apontadas as principais medidas que deverão ser 
adotadas para sanar os problemas e responsabilizar os culpados, visando a melhoria do 
serviço público.   
 
Palavras-chave: Sistema Socioeconômico adotado pelo Brasil; Intervenção Estatal na 
Economia; Abuso no exercício da Livre Iniciativa; Ações Repressivas do Departamento 
de Polícia Federal na Ordem Econômica; Estudo de Caso. 
 



 

ABSTRACT 

Abelha, C.F.L. The Harmful Effects of Organized Crime and Corruption of Public and 
Private Officials on the Country Economic Development. 2011. Thesis – Law Scholl, 
Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

This essay addresses issues such as socio-economic system adopted by the 
Republican Constitution of 1988; free enterprise as a fundamental right, seen by the 
matrix of the economic order, and the privatization process of the Federal Government 
as a strategy to reform the state, to serve as a basis to elucidate, within a factual context, 
the negative consequences to public rail transport, transferred to private enterprise in 
1998, according to the National Privatization Program of the Federal Government, 
caused by abuse of the exercise of free enterprise and the inefficient management of 
public and private agents. 
  It was found that the process of privatization of this service, previously 
performed by the Federal Railway - RFFSA occurred in studies of the National Bank of 
Economic and Social Development, which showed high public deficit and other causes 
that justified its transfer to the private enterprise. 

Through bibliographies literature researches, and extensive official 
documentation produced by public servants of the Federal Railway Police, the National 
Department of Transport Infrastructure in the National Agency for Land Transport, and 
other federal agencies, numerous surveys on spots made along the Paulista Railway 
Network in the years 2008/2009, demonstrating the damage caused to all rail transport 
system and public coffers, pointing out its causes and actions to solve them. 

The survey’s results conducted on locations that have left traces (patios, garages, 
railway stations and substations) have been duly listed, following the investigation 
project and, submitted to engineering experts, computing and accounting examination, 
the results were analyzed and compared with the legal system and with the goals 
proposed by the privatization and concession of public service in question. 

It demonstrates the practice of illegal conduct by public and private agents 
involved in the supervision and implementation of this public service, intentional 
noncompliance of the terms of that contract, breach of criminal law and the Law of 
Concessions and Permits, whose consequences are highly detrimental to Public Service 
and National Treasury. 

At the conclusion of this paper it presents the main actions to be taken to solve 
the problems and to blame the culprit in order to improve the public service. 
 
Keywords: Socio-Economic System adopted by Brazil, State Intervention in Economy; 
Abuse in Free Enterprise Exercise; Repressive actions of the Federal Police Department 
in the Economic Order, Case Study. 
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INTRODUÇÃO 
O presente trabalho é uma reflexão sobre os conhecimentos acadêmicos e 

empíricos adquiridos, respectivamente, durante minha participação nos encontros do 

grupo de estudo da Escola de Capitalismo Humanista da PUC-São Paulo e ao longo de 

muitos anos de atividade pública a frente de grandes trabalhos de repressão policial a 

nível nacional - desenvolvidos no combate incansável as ações criminosas organizadas 

no âmbito da Ordem Econômica doméstica, que produziram, e ainda produzem reflexos 

altamente danosos aos cofres públicos, a concorrência no mercado e, sob a ótica das 

matrizes social e econômica da Constituição Federal de 1988, ao Estado assistencial, 

cujo fim colimado é promover o bem-estar social. 

Em contraposição da utopia do socialismo foi adotada a economia de mercado 

como valor fundamental em nossa Lei Maior, consolidando o Capitalismo como sistema 

socioeconômico do país, cujas características refletem o respeito aos direitos individuais 

inerentes aos regimes democráticos.  

A livre iniciativa, como fundamento da ordem econômica, não deve ser vista 

isoladamente e nem interpretada somente a partir de si mesma, e sim, dentro de um 

contexto, em conexão com outros dispositivos constitucionais, como aqueles que 

dispõem e consolidam a Seguridade Social, que visa assegurar o direito relativo à saúde, 

à previdência e à assistência social. 

O exercício de atividade econômica com base na livre iniciativa não visa 

permitir apenas a obtenção de lucro – como indutor do progresso - e satisfação pessoal 

de quem dispõe seu patrimônio para esse fim. Há deveres impostos que devem ser 

cumpridos, principalmente, no que tange a promover postos de trabalho, de forma a 

combater o desemprego; contribuir para o Estado com recursos financeiros derivados 

do recolhimento de tributos, e para fomentar o desenvolvimento econômico do país.  

A estrutura do sistema Capitalista impõe um mercado livre com pouca ou 

nenhuma intervenção estatal, salvo nos casos definidos no Art. 173 da Constituição 

Federal de 1988, em que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado será 

permitida quando: “necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 

interesse coletivo, conforme definidos em lei”.  

Portanto, o intervencionismo estatal não encontra amparo e justificativa no atual 

sistema socioeconômico vigente no país, a meu ver, no que diz respeito aos meios de 

produção. Não havia mais razão para que a produção de bens e serviços continuasse a 



14 
 

ser feita pelo Estado, que na verdade deveria ater-se as atividades típicas como saúde, 

segurança, educação, etc. 

Desta feita, já na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, revertendo 

eventuais retrocessos da Constituição Federal de 1988, quanto ao intervencionismo 

estatal, foram lançados programas de desestatização para transferir a iniciativa privada 

serviços antes explorados pelo poder público, de forma a afastar quaisquer deficiências 

que atravancavam o desenvolvimento econômico e aumentavam o déficit público.   

Mas o que poderia parecer uma atitude lógica e racional, de fato teve outros 

contornos, pelo menos no que se refere à desestatização do serviço público de transporte 

ferroviário, antes a cargo da Rede Ferroviária Federal – RRFSA, incluída no Programa 

Nacional de Desestatização nos termos do Decreto n. 473, de 09 de março de 1992, e 

devidamente transferida à iniciativa privada por leilão público realizado no ano de 1988, 

cujas conseqüências indicam: i) a redução da capacidade de transporte de cargas; ii) 

erradicação do transporte de passageiros e por meio de locomotivas elétricas; iii) 

facilitação para a prática de inúmeras atividades criminosas que redundaram na 

destruição, vandalismo, desvio e furto de parte considerável do patrimônio público 

ferroviário, apurados pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa de São Paulo, por outros órgãos do 

Governo Federal, e entidades sindicais. 

Trata-se de ações criminosas, praticadas em detrimento do patrimônio público 

nacional, devidamente comprovadas através de levantamentos feitos in loco por este 

acadêmico, na vasta Malha Paulista da extinta Rede Ferroviária Federal S/A, a partir da 

transferência deste serviço público para a iniciativa privada, após o processo licitatório, 

conforme vou discorrer no momento oportuno, no capítulo denominado estudo de caso. 

  Feitas tais considerações, tem o presente trabalho a finalidade de demonstrar os 

efeitos danosos a Ordem Econômica pela ineficiência e corrupção dos agentes públicos 

e privados, principalmente na execução do serviço público ferroviário pós-

desestatização, onde ficou demonstrado a vasta destruição, furto e desvio de valioso 

patrimônio ferroviário; diminuição da capacidade de carga; prejuízos a concorrência 

intermodal do sistema de transporte; erradicação do transporte de passageiros e do 

sistema de tração elétrica, sendo ao final propostas medidas visando combater suas  

causar, promovendo a punição das condutas irregulares e ilegais, de forma a restituir a 

qualidade e segurança do serviço, e a proteção do patrimônio nacional.  
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1. REVISÃO  

1.1. SISTEMA SÓCIOECONÔMICO ADOTADO PELO BRASIL NOS 
TERMOS DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE 

Os constituintes brasileiros, seguindo uma tradição já enraizada na cultural 

nacional, positivaram nas constituições brasileiras fundamentos e princípios importados 

de textos legais das constituições de Weimar (social-democrata) e dos Estados Unidos 

da América (liberal-individualista). 

Dispões o art. 1º, que a República Federativa do Brasil constitui-se num Estado 

Democrático de Direito e tem a livre iniciativa como um de seus fundamentos. 

Ainda neste contexto, no art. 3º, define como objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

[...] 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

Os direitos naturais de liberdade e propriedade privada estão consagrados na 

Carta Magna de 88, portanto, reconhecidos como direitos individuais das pessoas em 

face do Estado, e que se constituem nas chamadas liberdades negativas.  

O sistema econômico brasileiro vem disciplinado nos artigos 170 e seguintes do 

texto constitucional. Referido dispositivo, que é a matriz da ordem econômica, define a 

livre iniciativa como seu fundamento, e a propriedade privada como um de seus 

princípios, logo, dentre os dois sistemas econômicos existentes na atualidade, 

Capitalismo e o Socialismo, o direito brasileiro tratou de eleger o primeiro, que melhor 

se amolda a esta estrutura, cujo contorno é definido pelo direito. 

Nesse sentido, temos a valiosa doutrina de Sayeg (2009) em seu trabalho de livre 

docência, ao definir, resumidamente, que a livre iniciativa, como fundamento da ordem 

econômica, nada mais é que o direito de fazer circular patrimônio por seu titular, que 

compreende o direito à iniciativa de troca, de forma livre em nosso ordenamento 

jurídico em face do disposto no art. 170, caput, e em seu parágrafo único, da 

Constituição Federal.  

Afirma ainda, que: “[...] outro e segundo elemento estruturante da atividade 

econômica, o patrimônio, é considerado como o complexo das relações patrimoniais 

sobre as coisas, positivas e negativas, de seu titular.”  
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O reconhecimento da propriedade privada como princípio da Ordem Econômica, 

e sendo esta um direito fundamental do cidadão, conduz a concluir com segurança que o 

sistema econômico adotado em nosso país é o Capitalismo.  

Trata-se de um direito subjetivo (facultas agendi), ou seja, do titular deste direito 

(propriedade) de livremente dispor ou não de seu patrimônio para o desenvolvimento de 

atividade econômica, conquanto garantido pelas normas constitucionais citadas, inerente 

ao respectivo sistema econômico adotado. 

Assim sendo, o Brasil encontra-se em conformidade com a maioria dos países 

industrializados ou em fase de industrialização, que adotaram o Capitalismo como 

sistema econômico, diante da utopia do Socialismo, comprovadamente, fadado ao 

insucesso pela ineficiência dos agentes econômicos públicos, que por sua natureza 

buscam interesses coletivos, em contraposição ao interesse de indivíduos movidos 

apenas pelo seu próprio interesse (self-interest) em obter lucro e satisfação pessoal, que 

servem como um indutor do crescimento econômico, e as constantes inovações 

tecnológicas, levados por uma competição livre e a necessidade de vencer seus 

competidores, cujos reflexos são altamente benéficos a sociedade (consumidores). 

O sistema econômico posto é regido pelas forças de mercado, 

predominantemente, pela livre iniciativa e a propriedade privada dos fatores de 

produção. 

Seguindo ainda este raciocínio, fica evidente que o Capitalismo corresponde 

com o regime econômico fundado na liberdade de iniciativa e da propriedade privada, 

em seus diversos níveis, até torná-los absolutos, o que significa um Estado mínimo, em 

contraposição, de outro, do Estado comunista, onde tais direitos são suprimidos.   

O legislador constitucional adotou o Capitalista em suas duas facetas, 

obviamente, porque este sistema econômico comporta existir tanto sem interferência do 

Estado, no exercício dos direitos de livre iniciativa e propriedade privada, o qual se 

estrutura o liberalismo econômico, como, por outro lado, de forma intervencionista – 

Estado Regulador, inclusive como agente econômico explorando diretamente atividade 

econômica quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 

interesse coletivo, nos termos do art. 173 da Constituição Federal de 1988. 

Parece também interessante transcrever sobre este assunto a idéia de Ricardo 

Sayeg: “[...] O produto do liberalismo econômico é a economia capitalista de mercado 

em que assenta o Estado Liberal, o Estado mínimo, com a menor intervenção possível 

na economia; enquanto o dirigismo econômico capitalista é a economia capitalista de 
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comando central em que se identifica o Estado do bem-estar social, o Estado 

Interventor. Cada qual delas, com o reconhecimento da liberdade de iniciativa e 

propriedade privada; no entanto, a segunda com intervenção do Estado, coordenando 

ostensivamente a atividade econômica e até mesmo exercitando-a diretamente.”  

Cita também em seu trabalho importante conceito sobre a economia de mercado, 

a do Estado liberal, que é dirigida por uma ordem natural, fundada, resumidamente, na 

presunção de que os agentes econômicos se conduzem de forma racional, visando 

maximizar e aplicar melhor seus rendimentos para maior satisfação pessoal; na 

concepção de que a soma dos esforços individuais converge para a realização do 

interesse coletivo; da automatização pela força interna do mercado que os mantêm em 

bom funcionamento, com harmonização entre os interesses dos diferentes agentes 

econômicos; e por fim, a concorrência como elemento de competição que ajusta o 

mercado e transfere os benefícios aos agentes passivos da atividade econômica.  

Em contrapartida, completa seu raciocínio: “E, assim, define-se essa outra 

ordem econômica capitalista, a de comando central, em contraposição à economia de 

mercado, com os seguintes traços dominantes: Estado interventor; relativização da 

liberdade de iniciativa e da propriedade privada; e o Estado como centro de 

coordenação da economia em nome do bem-estar social.”  

A postura do legislador constituinte foi correta ao definir um sistema econômico 

temperado, entre as bases de uma economia capitalista de mercado, com pouca ou 

nenhuma intervenção estatal – quando não se verifica qualquer motivo que justifique o 

intervencionismo –, e de uma economia capitalista de comando central, com 

intervenção estatal sempre que se verificar a ocorrência dos efeitos negativos 

produzidos pelo sistema, nas chamadas externalidades negativas, de forma a compensá-

las ou resolvê-las, por meio de imposição de tributos, subsídios ou controle legal, 

entendido também pela atuação das agências reguladoras, através das atividades de 

normatização, regulação e fiscalização.  

É importante ressaltar, que tais medidas devem ser oponíveis em desfavor do 

agente econômico, somente quando gerador de externalidades negativas, consideradas 

indesejáveis. Em sentido oposto, quando gerador das externalidades positivas 

consideradas úteis e produtivas.  

Não obstante o exposto acima, a evolução histórica da proteção social, que esta 

intimamente ligada a um sentimento humanitário de solidariedade – em que os mais 

afortunados assistem aos mais necessitados, mediante o exercício da caridade, encontra 



18 
 

total respaldo e foram elencados a nível constitucional, no capítulo da Seguridade 

Social, definindo a responsabilidade do Estado, em pareceria com os demais setores da 

sociedade, de promover à satisfação das demandas sociais.  

Daí tem que o Estado tem um dever de promover o intervencionismo de forma a 

alocar recursos para promover a distribuição de riquezas e propiciar o bem-estar social, 

definindo um terceiro modelo de Capitalismo, o da economia humanista de mercado, 

vista sobre a tríplice idéia de liberdade, igualdade e fraternidade.  

1.2. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIVRE INICIATIVA 

A Carta Magna de 1988 ao reconhecer a livre iniciativa como direito 

fundamental determinou a estrutura econômica do país, conforme exposto na introdução 

deste o trabalho.  

Quando analisamos os princípios conformadores da Ordem Econômica, 

podemos constatar que a Constituição Federal (CF) induz um movimento para 

promover a prosperidade daqueles que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, no 

patamar dos economicamente ativos. 

Este processo visa garantir o mínimo vital a todos. Não estamos falando de uma 

norma, e sim, de aplicação imediata, nos termos do artigo 5º, § 1º, da CF.  

 Nesse sentido, institui o artigo 3º de nossa constituição, que dentre outros 

objetivos fundamentais, o Estado deve promover o bem de todos, assim considerados, o 

direito a saúde, educação, trabalho, etc.  

No entanto, não seria possível socorrer os mais necessitados sem que haja a 

contribuição de toda sociedade. Exige-se para tanto, uma sociedade solidária com os 

problemas sociais, que contribui de forma efetiva, juntamente com o Estado, no 

desenvolvimento econômico, para a geração de empregos e a erradicação da pobreza.  

A livre iniciativa permite ao cidadão a livre disposição de seu patrimônio para 

desenvolver atividade econômica visando alcançar satisfação pessoal, mediante a 

obtenção de lucro patrimonial. No entanto, sobre este direito recai um dever subjetivo, 

como efeito do direito objetivo delineado na constituição vigente, ou seja, considerado 

dentro de um contexto de unidade das normas constitucionais no que tange a 

promover postos de trabalho, contribuir financeiramente para o Estado mediante o 

recolhimento de tributos, e conseqüentemente, para o desenvolvimento econômico do 

país, vistos sob a perspectiva de promover o bem-estar social, que considere o valor do 

trabalho e a dignidade da pessoa humana. 
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Os direitos humanos econômicos, como dogma constitucional, correspondem, 

em sua primeira dimensão, ao direito de liberdade, sem a intervenção estatal (liberdades 

negativas), fundamentada na livre iniciativa, típico do sistema Capitalista Liberal, cuja 

economia é regula pelas forças naturais do mercado (concorrência). Ainda sobre a 

estrutura da Ordem Econômica na constituição, a segunda dimensão corresponde ao 

bem-estar social, com base numa economia capitalista de comando central, onde o 

Estado age como agente regulador da economia, por meio da normatização e regulação 

do mercado, sendo determinante no setor público e indicativo para o setor privado. Já na 

sua terceira forma, a que de fato corresponde à ordem econômica nacional, é voltada 

para os interesses coletivos da sociedade, caracterizada por uma economia humanista 

de mercado, promovedora de um sistema econômico equilibrado, envolvido de um lado 

pela concorrência, e de outro, pela atividade reguladora do Estado (como regente da 

economia), com a finalidade de promover o bem-estar social, em sua forma difusa e 

coletiva. 

Dentro deste contexto, no que tange aos menos favorecidos, cabe ao Estado e a 

toda sociedade financiar a Seguridade Social. Esta atividade não seria possível, senão 

por meio da instituição de tributos, especialmente, para aqueles que diretamente a 

financiam, as chamadas contribuições previdenciárias.  

O Estado intervencionista, factível tanto no sistema Capitalista (economia 

capitalista de comando central), quanto no Socialismo, vem sendo combatido e 

questionado, por ter se mostrado ineficiente em alocar recursos para promover o bem-

estar social. Desta maneira, o Estado deve garantir e incentivar o sistema econômico 

capitalista e, simultaneamente, executar uma serie de políticas públicas de cunho social 

para se legitimar, afastando tudo aquilo que pudesse de certa forma originar crises 

econômicas, políticas e sociais; graças à tendência dos gastos estatais crescerem mais 

rapidamente do que a capacidade de financiar ações sociais adequadamente.  

O papel do Estado na economia, por sua vez, deve ser dirigido de forma a 

promover o desenvolvimento econômico, de forma que o mercado determine as 

decisões políticas e jurídicas, relativizando a autoridade governamental. 

Para tanto, vem se afastando das atividades de produção e prestação de serviços 

públicos específicos, concretizando profundos cortes que visem reduzir despesas 

públicas. 

Nesse sentido, o Estado vem sendo reformado para promover o 

descomprometimento público em relação à economia, por meio de privatizações de suas 
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empresas e desestatizações de serviços públicos, buscando a substituição de um Estado 

Intervencionista por um Estado Regulador.  

Com estas medidas, por exemplo, o Estado Regulador passa para o setor privado 

a exploração de serviços públicos antes desenvolvidos por ele, principalmente quando 

demonstrada ineficiente de seus agentes, passando daí a atuar indiretamente, orientando, 

normatizando e fiscalizando as atividades dos agentes privados, donde se conclui que o 

mesmo deve ficar afastado de desenvolver diretamente atividades econômicas, inclusive 

serviço público, salvo no que for compatível com relevante interesse e segurança 

nacional, conforme previsão constitucional.  

A redução do papel do Estado na execução de atividade econômica implica no 

aumento da atividade de regulação e fiscalização, proporcionada hoje pelas agências 

reguladoras criadas dentro do processo de reforma do estado, promovida no governo 

Fernando Henrique Cardoso, no período de 1995 a 2002, nos moldes da nova ordem 

econômica constitucional, especialmente por meio de emendas a Constituição Federal 

de 1988.  

1.3. PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE 
REFORMA DO ESTADO 

No processo de reforma do Estado, como necessidade imperiosa de promover o 

ajuste fiscal, algumas mudanças são determinantes para promover o equilíbrio entre o 

orçamento e as despesas públicas, como a reforma patrimonial pela transferência de 

investimentos públicos, de ativos e serviços públicos para o setor privado, mediante a 

privatização de empresas estatais e desestatização de serviços públicos. 

Outras medidas também são necessárias, como a reforma tributária, em 

harmonia com os princípios constitucionais tributários e com o Código de Defesa do 

Contribuinte, voltada para o aumento das receitas e aperfeiçoamento do serviço de 

arrecadação, hoje já operada com a criação da receita única da União pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, que corresponde à arrecadação conjunta dos Ministérios da 

Fazenda e Previdência Social, antes efetivada separadamente pela Receita Federal e 

INSS.  

A reforma gerencial é outro fator a ser considerado como estratégia de reforma 

do Estado, e deve ser dirigida para o aumento da eficiência do gasto público, partindo 

da conjetura que é possível fazer mais com o mesmo volume de recursos.   

A ineficiência dos agentes públicos deve ser combatida de vários modos visando 

diminuir as despesas e aumentar a eficiência gerencial. Uma medida nesse sentido seria 
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promover uma reestruturação, ora extinguindo, ora fundindo ou incorporando órgãos 

públicos, a exemplo das medidas de privatização e desestatização, quando a execução 

direta de atividade econômica e prestação de serviços públicos se mostra prejudicial às 

contas públicas. 

Várias tentativas foram feitas nesse sentido, tanto por iniciativa do Poder 

Executivo, quanto pelo Congresso Nacional, com resultados modestos acerca da 

reforma gerencial e tributária.  

O governo brasileiro para promover a reforma tão esperada e necessária do 

Estado concentrou seus esforços nos processos de privatização do setor industrial e 

desestatização de alguns serviços públicos, dentre eles, o do transporte ferroviários em 

todo o país, na época sob execução da Rede Ferroviária Federal, sociedade de economia 

mista federal. 

Neste período de transição o Estado reforçou seu papel de agente regulador da 

economia, intervindo minimamente no setor produtivo, exceto quando imperativo à 

segurança nacional e de relevante interesse público, mas atuando, inversamente, para 

normatizar, regular e fiscalizar a atividades econômicas, diante da maior ou menor 

necessidade, visando promover o desenvolvimento econômico do país, e também sob os 

efeitos negativos e positivos do Capitalismo, chamadas de externalidades.  

O presente trabalho tem ênfase quanto aos efeitos da desestatização do serviço 

público de transporte ferroviário, do setor de infra-estruturado país, antes executado 

pela Rede Ferroviária Federal - RFFSA, que foi incluída no Programa Nacional de 

Desestatização do governo Fernando Henrique Cardoso.  

Há que ponto a estratégia de desestatização desse serviço público de transporte 

ferroviário trouxe equilíbrio financeiro ao Estado, benefícios social e econômico, 

respectivamente, atinentes ao transporte de passageiros e de cargas?  

A regulação no início do processo de desestatização passou a ocorrer por meio 

da celebração dos contratos de concessão e arrendamento do ativo operacional, feitos 

entre a União e o agente privado vencedor do certame licitatório, no caso sub exame, 

para explorar o serviço público de transporte ferroviário.  

Com a criação das agências reguladoras pelo governo federal, a regulação 

econômica setorial (economic regulation) passou para cada uma das autarquias 

correspondentes ao serviço público desestatizado, passando a atuar no que deveria ser o 

controle e fiscalização da execução do contrato e do serviço público, adequados e em 

correspondência com os motivos determinantes no programa nacional de desestatização.  
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No estudo de caso que finaliza o presente trabalho, estão pormenorizados os 

reflexos negativos do processo de desestatização do serviço público de transporte 

ferroviário, antes responsável por trazer o desenvolvimento econômico ao país e nas 

mais longínquas regiões do país, principalmente quanto a este estado da federação, 

alçando-o a posição de maior e mais rica região econômica da nação, e uma das maiores 

do mundo, principalmente pelo fato de que sua produção agrícola era transportada para 

o porto de Santos, visando o mercado exterior, inicialmente por locomotivas a vapor, o 

que foi decisivo para o processo produtivo na época. 

No curso dos levantamentos feitos in loco, em várias estações e pátios 

ferroviários, oficinas de revisão, de reforma e de manutenção de locomotivas e vagões, 

ramais e trechos ferroviários ao longo da Malha Paulista da Rede Ferroviária Federal, 

foi possível constatar a degradação do serviço público de transporte ferroviário, cuja 

exploração foi repassada ao setor privado. 

Maiores comentários serão feitos oportunamente no capítulo correspondente ao 

estudo de caso, quando discorro sobre meu trabalho de pesquisa e levantamentos, 

ilustrado com inúmeras imagens obtidas ao longo da malha ferroviária em questão.  

Inobstante estes levantamentos, outras fontes comprovam os prejuízos causados 

ao sistema de infra-estrutura ferroviária desde o início do processo de desestatização, 

como por exemplo, a questão da diminuição da capacidade de transporte de carga, tendo 

como uma das causas a redução da Malha Ferroviária, de 37.967 (em quilômetros) no 

ano de 1958, para 29.637, no ano de 2010 (fonte: Revista Veja – Edição 2197, ano 43 - 

n. 52). 

Outras conseqüências negativas de cunho social também foram identificadas 

neste processo, como a redução de pelo menos 70% do efetivo de ferroviários de 

carreira que compunham o quadro de funcionários da Rede Ferroviária Federal, extinta 

alguns anos após a desestatização, além da erradicação do transporte ferroviário de 

passageiros, e de todo sistema de tração elétrica, com a destruição e inutilização de 

torres de transmissão de alta tensão; subestações, algumas na época recém construídas 

no programa de aumento da capacidade elétrica do sistema; de várias locomotivas 

elétricas em plenas condições de funcionamento; além de milionário patrimônio do 

consórcio brasileiro-francês – CBE (projeto de modernização e aumento da capacidade 

do sistema elétrico – tração por locomotivas elétricas da FEPASA), cujos equipamentos 

estão ainda sendo mantidos nos mesmos caixotes de importação, absurdamente 

abandonados a todo tipo de sorte, e que provavelmente serão vendidos como sucata, 
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mesmo tratando-se de material novo, de alta qualidade e valor econômico, como 

ocorreu em outros leilões de bens ferroviários.  

Mesmo que os interesses dos agentes econômicos privados estejam ligados a 

obtenção de lucro e satisfação pessoal, isso jamais poderia servir de justificativa para o 

comportamento adotado no processo de desestatização e durante a execução do serviço 

público de transporte ferroviário - fundamentado muitas vezes em estatísticas fraudadas 

e enganosas, contrárias a realidade factual, tudo para mascarar a intenção de obter 

vantagem financeira em detrimento do patrimônio público nacional e da coletividade -, 

cujas condutas abusivas e ilegais promoveram reflexos efetivamente danosos aos cofres 

públicos, ao serviço público, e de caráter social, como no caso da erradicação de 

milhares de postos de trabalho e do transporte de passageiros.  

Os interesses privados se mostram, no presente caso, antagônicos aos objetivos 

propostos no programa de reforma do Estado, e são altamente prejudiciais a nação 

brasileira, ainda mais quando recursos provenientes do fundo de amparo ao trabalhador 

do Banco Nacional e Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES podem não ter 

sido devidamente aplicados para melhoria do serviço público e/ou desviados em 

proveito pessoal. 

O processo de alocação de recursos por parte do Estado para cumprir com seus 

compromissos institucionais pode gerar ineficiência no sistema econômico, 

principalmente pela gestão deficitária de suas empresas públicas que desenvolvem 

atividade econômica. Nesse sentido, a privatização e a desestatização devem ser vistas 

como uma forma de reduzir seu poder de alocar recursos no sistema produtivo, 

eliminando o efeito da ineficiência sobre a administração de empresas estatais, 

deficitárias ou não, mas que sob sua administração tenderiam a reduzir sua capacidade 

de corresponder aos padrões tecnológicos competitivos vigentes na economia mundial, 

principalmente nos dias atuais com a globalização. 

A política de privatização no Brasil deveria servir também para promover a 

recuperação da capacidade de investimento e gerenciamento do Estado, com vista à 

redução do déficit público e de controle da inflação.  

Por outro lado, as receitas obtidas com a venda das empresas estatais poderiam 

cobrir os déficits públicos e aumentar a capacidade econômica do Estado permitindo 

novos investimentos. 
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Não se pode olvidar que a finalidade destes investimentos públicos jamais 

poderia estar divorciada do real interesse público sobre o privado, a permitir o 

enriquecimento de grupos econômicos em detrimento da coletividade. 

Os milionários créditos obtidos junto ao BNDES pela concessionária que 

explora o serviço público de transporte ferroviário na Malha Paulista da extinta RFSSA, 

de origem pública (fundo de amparo ao trabalhador), deveriam servir a determinados 

objetivos, precipuamente de interesse público, tais como: proporcionar o aumento da 

capacidade de carga; segurança no transporte; direcionamento dos investimentos em 

tecnologia e melhoria na gestão empresarial, para torná-la mais competitiva e capaz de 

promover os fins almejados pela desestatização.  

No entanto, o que se observa é que os investimentos públicos se prestaram a 

outros fins, justificando a abertura de inúmeras investigações pelo Ministério Público 

Federal e Estadual, pela Assembléia Legislativa de São Paulo, Polícia Federal, 

Controladoria Geral da República e Tribunal de Contas da União, havendo pedido de 

intervenção federal de forma a rescindir ou anular o contrato de concessão. 

Os fatos que deram ensejo as medidas repressivas pelos órgãos acima citados 

não poderiam ter ocorrido sem a participação, ainda que de forma omissiva, de agentes 

públicos, compromissados em fiscalizar o cumprimento do contrato de concessão, 

atividade de responsabilidade da Agência Estatal – ANTT, e da Rede Ferroviária 

Federal em inventariança/liquidação. 

A ineficiência do agente privado na gestão deste serviço público foi 

determinante para a inclusão do BNDES-PAR no quadro de acionistas da empresa, visto 

a incapacidade de arcar com a dívida contraída em tais empréstimos. 

Os déficits com o serviço público de transporte ferroviário ainda continuam, e 

suas causas, antes fruto da gestão ineficiente e ora fraudulenta do agente público, agora 

pelas mãos do agente privado, donde se conclui que a falta de intervenção do Estado, 

quer pela sua agência reguladora, que por seus próprios órgãos, permite toda sorte de 

efeitos negativos, ora causados pela dita ineficiência, ora causados por mentes 

criminosas, movidas por um sentimento de ambição desmedida. 

A exemplo disso, nos últimos anos houve vários leilões públicos de vagões 

ferroviários promovidos pela Rede Ferroviária Federal em liquidação, sendo que 

durante a investigação da Polícia Federal de Piracicaba, num caso apurado envolvendo 

empresário da cidade de Jundiaí/SP, mais de cem vagões de carga foram arrematados 

ilegalmente como sucata, ao preço vil de R$400,00, ou algo em torno de poucas vezes 
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este valor, considerado inferior até mesmo a comercialização de papelão, que 

posteriormente foram vendidos pelo arrematante, após breve e superficial reforma, ao 

preço unitário em torno de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), valor aplicado no 

mercado de usados de veículos ferroviários. 

1.4. INFLUÊNCIA E REFLEXOS DAS ATIVIDADES FINS DO 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL NA ORDEM ECONÔMICA 

O Departamento de Polícia Federal, órgão permanente da estrutura do Ministério 

da Justiça, promove, no âmbito da Ordem Econômica e Financeira, efetivo combate às 

práticas ilegais, como por exemplo, gestão fraudulenta e temerária de instituição 

financeira, evasão de divisas, todas prevista na lei dos crimes de lavagem de dinheiro, 

cartel, pirataria, sonegação fiscal e de contribuições previdenciárias, e outros delitos 

relacionados, que podem, e de fato refletem positivamente na economia do país. 

Os resultados obtidos com a repressão criminal - no que tange a supressão da 

liberdade e do patrimônio obtido com as atividades ilegais, respectivamente, pela 

prisão e confisco criminal-, surtem efeitos psicológicos sentidos diretamente pelos 

criminosos e por suas organizações.  

No contexto filosófico, as atividades de repressão da Polícia Federal 

repercutem no campo da Ordem Econômica do país, sejam pelo combate as causas 

que desnaturam e prejudicam a concorrência, seja pela repressão aos crimes contra o 

sistema financeiro nacional, contrabando e descaminho, assim como da sonegação fiscal 

e previdenciária, que afastam recursos do Tesouro Nacional. 

Nesse contexto, tais ações refletem, alhures, no aumento do recolhimento de 

tributos – vista também sobre a matriz do Plano de Custeio da Seguridade Social, e na 

inocorrência ou diminuição da concorrência desleal, vista como fator de desequilíbrio, a 

contrário senso da eficiência dos setores de produção de bens e serviços.  

Por exemplo, na seara dos crimes previdenciários, conhecida a situação e 

visando aprimorar o combate as atividades perniciosas contra a Seguridade Social, 

foram criadas forças-tarefas previdenciárias, constituídas pelo Departamento de 

Polícia Federal, Ministério Público Federal e INSS, com atuação tanto no campo da 

arrecadação (plano de custeio), como no de benefícios (plano de benefícios). 

O Estado não tem como desenvolver suas atividades fins sem os esperados 

recursos advindos do recolhimento de tributos pelo setor privado e de toda sociedade, 

portanto, o bem-estar do mercado induz ao desenvolvimento econômico, que por sua 
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vez promoverá os entes públicos dos haveres necessários para desenvolver estas 

finalidades, como segurança, saúde, educação, seguridade social, etc. 

Por que se tornam tão importantes para o mercado estas ações repressivas de um 

órgão policial? 

O Estado com o status de agente normativo e regulador da atividade econômica, 

promoverá nos termos do Art. 174 da CF/88, as funções de: “fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado.” 

O intervencionismo estatal no mercado, hoje sob a responsabilidade das agências 

reguladoras, em conformidade com o dispositivo supramencionado, de matriz 

constitucional, pelo menos no caso concreto sob exame (desestatização do serviço 

público de transporte ferroviário), não correspondeu com os objetivos para qual foram 

criadas, ou seja, voltadas a permitir o exercício de atividades regulatórias essenciais à 

proteção dos interesses dos usuários de serviços privatizados ou para a regulação e 

fiscalização de atividades econômicas.  

O modelo de regulação instituída no Brasil coloca as agências reguladoras numa 

posição central, atuando de forma autônoma ou independente, não vinculada 

organicamente a Administração Pública, nem sujeita ao controle governamental, 

atuando de forma eqüidistante em relação ao poder concedente (Estado), às 

concessionárias de serviço público e aos cidadãos usuários destes serviços.   

Na política intervencionista do Estado as agências reguladoras, embora 

independentes, encontram-se vinculadas hierarquicamente, sem subordinação, as 

respectivas pastas do governo federal, por apresentarem finalidades diferentes como a 

regulação de monopólios naturais do setor produtivo entregue a empresas privadas, mas 

na prática, sujeitas a interferência por meio de controle interno e externo. 

Embora sua atuação tenha como predominância as atividades de regulação e 

fiscalização, as agências reguladoras podem e devem promover a correção de falhas de 

mercado, solucionar externalidades e problemas de coordenação. 

A criação das agências reguladoras está diretamente relacionada a diminuição da 

participação do estado na economia, dentro da nova política regulatória, concretizada 

pela desestatização dos serviços públicos e privatização de empresas formadas por 

capital público, além da reforma administrativa da máquina pública que visava à 

flexibilização de sua gestão.  
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As reformas impostas no Governo Fernando Henrique Cardoso sobre o enfoque 

da economia avançavam com o Programa Nacional de Desestatização, que ganhava 

cada vez mais força política no governo e o setor privado, avançando em áreas de infra-

estrutura como energia e telecomunicações.  

Numa primeira dimensão, foram criadas as agências reguladoras com ênfase 

para o setor de infra-estrutura (setores de energia elétrica e comunicações), 

posteriormente em 2001, em sua terceira dimensão, com a criação da ANTT, vinculada 

ao Ministério dos Transportes. 

No entanto, desde sua criação as agências reguladoras enfrentaram sérios 

problemas, relativo à formação de um quadro de funcionários especificamente técnicos. 

A solução inicialmente adotada foi a contratação de quadros temporários de 

funcionários, aumentando assim os riscos de ingerência política do Poder Executivo, 

tornando-as reféns de altos índices de rotatividade. 

Como a criação das agências reguladoras o Poder Executivo perdeu grande 

influência que exercia direta ou indiretamente através de empresas estatais, resultando 

numa relação conflituosa que poderia acarretar no boicote financeiro e administrativo 

por parte do primeiro. 

Outros casos de vulnerabilidade poderiam ocorrer por boicote financeiro e 

administrativo por parte do Poder Executivo,  

Numa reflexão acerca das vulnerabilidades da atuação da agência reguladora no 

que tange especificamente a desestatização do serviço público de transporte ferroviário, 

podemos diagnosticar como fator preponderante a falta de fiscalização da execução do 

contrato de concessão e de arrendamento, além do descaso e provável omissão 

intencional com relação à apuração de responsabilidade quanto a fatos relacionados a 

canibalização, desvio e furto de bens ferroviários na Malha Paulista sob concessão, de 

conhecimento da agência e do público ante a ampla divulgação pela mídia nacional.  

No tocante à concessão do serviço público em questão, não houve qualquer 

medida efetiva e de impacto capaz de compelir as concessionárias de cumprir as metas 

impostas no processo de desestatização do transporte ferroviário, e sim, o que ficou 

constatado nos levantamentos feitos na respectiva malha, a indicação de que não houve 

qualquer investimento substancial privado suficiente para promover a melhoria no setor, 

correspondente ao aumento da capacidade de transporte ferroviário de carga, como 

indutor da concorrência intermodal. 
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As agências reguladoras aplicaram multas às concessionárias e impuseram a 

celebração de termos de ajustamento de conduta, no entanto, tais medidas não tiveram o 

resultado esperado, e o quadro de irregularidade se manteve, aumentando os prejuízos 

causados ao patrimônio público nacional. 

A relevância dos fatos levados a conhecimento da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres era determinante para a realização de uma apuração rigorosa a 

altura que o caso exigia, e as ações fiscalizadoras e repressivas poderiam ser 

potencializadas caso houvesse a interação operacional adequada como outros órgãos 

governamentais, como a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, Tribunal de Contas da União, e outros. 

Esta operação integrada não seria somente viável mas recomendada, vista a 

extensão e complexidade dos fatos, somados a outros fatores, como a dimensão 

territorial, o grande número de pessoas e empresas envolvidas, além das cifras 

astronômicas dos prejuízos causados ao Erário.  

A ANTT, como função institucional, tem o dever de zelar pelo cumprimento da 

legislação em vigor, visando promover a defesa da concorrência, monitorando e 

acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor regulado. No entanto, 

também inerentes as suas atribuições, estão os atos de fiscalização dos contratos de 

concessão, meio necessário para identificar falhas e abusos cometidos pelas empresas 

concessionárias, e permitir o restabelecimento dos objetivos propostos no contrato de 

concessão e punição dos eventuais desvios de conduta.  

Qualquer omissão nesse sentido poderia implicar, como de fato ocorreu, em 

resultados negativos em várias sentidos, devidamente identificados no caso concreto 

como a diminuição da capacidade de transporte de carga; possível desvio fraudulento 

dos recursos financeiros obtidos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, riscos a segurança do transporte pela falta de investimentos em sistema de 

proteção, de manutenção e reparo da frota de veículos ferroviários; danos, furto e desvio 

de bens ferroviários operacionais, comercializados sem o processo licitatório, e outros.  

Estas falhas não se justificam, e demonstram a importância de se promover o 

controle externo das agências reguladoras, cuja ausência, como ficou demonstrado, 

induz a uma sensação de que as agências estão livres de qualquer responsabilidade, 

equivocadamente, sob uma concepção de autonomia funcional das agências, visão 

ambígua, uma vez que sua atuação encontra os limites na lei, como ocorre com os 

demais entes públicos e privados.  
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Outros são os efeitos negativos causados pela má autuação da agência 

reguladora, não só no que diz a sua credibilidade no mercado e perante a opinião 

pública, mas também, impondo ações de outros órgãos do governo que não atuam 

diretamente no mercado, de forma a suprir suas falhas e omissões, como consta no 

estudo de caso envolvendo a destruição de valioso patrimônio da extinta Rede 

Ferroviária Federal – RFSSA.  

Neste caso, o ineficiente controle, sob a concessão do serviço público de 

transporte ferroviário repassado às concessionárias citadas, causado ora 

intencionalmente ora por descaso dos agentes públicos responsáveis pela proteção do 

patrimônio público, diga-se, principalmente, da agência reguladora e da Rede 

Ferroviária Federal, permitiu a ação de vários grupos criminosos que dilapidaram tão 

valioso patrimônio público nacional, cujos efeitos não foram maiores ante a intervenção 

da Polícia Judiciária da União e do Ministério Público Federal. 

A regulação não tem como finalidade a proteção somente a favor do público, 

mas pode ser vista também quanto ao regulado, como aquelas que protegem a 

competição, que diminuam seus custos, que criem barreira de entradas à competição e 

que os mantenham no mercado.  

Mas isso não pode significar em hipótese alguma qualquer permissão para o uso 

inadvertido de práticas que venham a causar reflexos negativos ao serviço 

concessionado, ou ao patrimônio usado para sua exploração.  

Ainda que consideremos o mercado regulatório como um campo selvagem onde 

estão envolvidas lutas de interesses, não se pode permitir qualquer prática ilegal e 

abusiva, com tendências contrárias a um desenvolvimento econômico sadio e ao bem-

estar, que permitidas, promoverão um desequilíbrio social, com enriquecimento 

indevido para uma minoria de aproveitadores inescrupulosos.  

As atividades criminosas que direta e indiretamente afetam tanto o mercado 

doméstico, quanto o internacional, são determinantes para atuação do Departamento de 

Polícia Federal.  

Estas práticas têm reflexos negativos na ordem econômica, principalmente sobre 

a livre iniciativa, conforme exposto anteriormente neste trabalho, e da proteção a 

concorrência. 

Como por exemplo, os crimes de sonegação fiscal, condutas ilegais do 

contribuinte, que resultam na supressão ou redução de tributos, impedem e/ou 

diminuem a obtenção de recursos por parte do Estado para financiar suas atividades, 
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especialmente com relação a Seguridade Social, responsável em promover a saúde, 

assistência e previdência social da população.  

No que se refere a concorrência, as práticas de falsificação/pirataria no setor de 

vestuário, calçados esportivos e brinquedos vem causando a perda de consideráveis 

recursos para os cofres públicos, desequilíbrio entre os concorrentes e para a 

manutenção e criação de postos de trabalhos. 

A comercialização desses produtos pirateados ocasiona a perda de milhões de 

empregos no Brasil, assim como, de milhares de vagas de trabalho nos últimos anos, 

tanto no setor da indústria de brinquedos e fonográfica.  

Esta atividade é muito lucrativa para as organizações criminosas, e normalmente 

é parte de um leque de outras condutas criminosas, como tráfico de drogas e de armas, 

lavagem de dinheiro, prostituição, etc.  

Tanto quanto a pirataria, o contrabando e descaminho causam prejuízos 

consideráveis aos empresários honestos de nosso país, obrigados a concorrer com 

preços ínfimos negociados destas mercadorias por seus concorrentes.  

A atividade criminosa organizada tem uma estrutura empresarial voltada para 

praticas ilícitas que visam, em equidade com as atividades econômicas legais, a 

obtenção de lucros em seus negócios de modo a propiciar a seus integrantes satisfação e 

conforto pessoal. 

A lavagem de capitais ou “branqueamento de dinheiro” vem se afigurando nos 

últimos anos como uma das maiores preocupações dos países mundo afora, por seu 

potencial de desestabilizar mercados financeiros, subtrair-se a cobrança de tributos e, 

talvez o mais grave de tudo, trazer consigo a pratica de diversos crimes antecedentes e 

conseqüentes, principalmente, o tráfico ilícito de drogas, corrupção, crimes violentos 

contra a pessoa, financiamento ao terrorismo, etc. 

Evidentemente que os Estados mais afetados se mobilizam a fim de promover o 

combate eficaz às atividades criminosas organizadas, por meio de cooperação 

internacional, como previsto em tratados e convenções Internacionais. 

O vasto território nacional, cuja infra-estrutura de transportes se constitui quase 

que exclusivamente em malha rodoviária, além das dificuldades operacionais dos 

órgãos de segurança pública, facilitam a ação de grupos organizados especialistas em 

furto e roubo de cargas, geralmente de alto valor econômico.  

A atividade repressiva eficaz, tanto a nível nacional, como internacional, 

principalmente pela prisão, condenação dos criminosos e a apropriação do patrimônio 
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obtido como fruto das praticas ilícitas, principalmente pelos mecanismos de confisco 

administrativo e criminal , certamente refletirá como um desestimulo as atividades 

criminosas.  

Alhures, são desenvolvidos mecanismos cada vez mais modernos e eficazes de 

repressão estatal, com o aparelhamento dos órgãos de repressão policial, através de 

equipamentos modernos de investigação, formação e especialização de seus integrantes 

nas mais diversas áreas, como o setor de perícias técnicas, criação e integração dos 

órgãos de inteligência financeira, e, por sinergia, com forças-tarefa formadas por 

diversas instituições diretamente comprometidas nestas atividades. 

Evidentemente, o Brasil como maior mercado da América Latina e 8.º do 

mundo, tornou-se cenário da ação dos criminosos organizados em pirataria industrial, 

como exemplo, o camcording - gravações piratas de filmes recém lançados, e 

rapidamente disponibilizados no mercado negro, a preços muito baixos. 

Tem-se Taiwan como uma das principais fontes de insumos utilizados para 

pirataria, razão pela qual esta atividade econômica ilegal deve ser vista e combatida 

além de nossas fronteiras. 

Outra atividade que reflete negativamente na economia de um país, também 

como modalidade de crime organizado, temos o contrabando e descaminho, tipificados 

no art. 334 do Codex Penal. 

Notadamente, estes produtos ao final da cadeia criminosa são negociados nos 

pontos de vendas a varejo, geralmente, por comerciantes que atuam na informalidade, 

causando sérios prejuízos aos Cofres Públicos, pela supressão ou redução de tributos, 

pela contratação irregular de mão-de-obra, com reflexos negativos ao trabalhador e à 

Previdência Social, além da concorrência desleal com os empresários brasileiros, 

cumpridores das responsabilidades advindas das atividades comerciais legais. 

Os lucros obtidos nesta atividade clandestina, muitas vezes financiam o 

terrorismo, sem falar na evasão de divisas, pois em muitos casos seus proprietários são 

alienígenas, sem qualquer comprometimento com as questões sociais e o 

desenvolvimento econômico do país. 

Não poderíamos esquecer-nos dos crimes de “colarinho branco” , modalidade 

bastante conhecida, que se manifesta por condutas sofisticadas, geralmente sem 

características de violência física ou moral, cujas ações visam a pratica de crimes contra 

o sistema financeiro, causadores de prejuízos astronômicos, tanto aos cofres públicos, 
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como a investidores nacionais e estrangeiros, aumentando a posição de risco do país no 

cenário mundial. 

O combate às atividades nocivas à ordem econômica, política e social de um 

país somente será possível - levando-se em consideração as próprias dinâmicas das 

organizações, grupos ou quadrilhas criminosas, que se valem de tecnologia para cada 

vez mais diversificar a aperfeiçoar seus métodos de ação - “modus operandi” - com a 

implementação de políticas preventivas e repressivas amparadas em um planejamento 

operacional contínuo, de bases científicas, pelo aprimoramento de bancos de dados 

criminais, permanentemente atualizados, primando pelas atividades de inteligência e 

treinamento profissional constante dos integrantes dos órgãos de repressão estatal.  

A atividade criminal organizada tem ultrapassado as fronteiras dos países, com 

potencial alcance transnacional, favorecidos pelo avanço tecnológico e pela 

globalização, com implicações altamente nocivas à economia mundial, conforme 

motivos já expostos, necessitando, notadamente do aparelho estatal repressor, aqui 

subtendido pela Justiça, pelas Polícias e Ministério Público, além de outros órgãos, a 

exemplo, as unidades de inteligência financeira. 

Ressalte-se, por derradeiro, que nenhuma atividade será eficaz se não resultar na 

descapitalização dessas organizações criminosas e de seus integrantes, através de 

mecanismos de recuperação de ativos, hoje no Brasil a cargo do Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, do Ministério da Justiça.  

Conduzir a nação a um desenvolvimento econômico capaz de assegurar os 

direitos fundamentais do cidadão seria, sem dúvida, a forma mais eficaz de se 

possibilitar a existência digna da pessoa humana, ditame constitucional consagrado 

na Carta Política de 88, e que não deve ser visto em detrimento de qualquer outro 

princípio, mas de forma a comprometer todo o exercício da atividade econômica em 

função da existência digna de todos.  

Temos, portanto, que a Polícia Federal desempenha importante papel no 

mecanismo de proteção da economia, atuando de forma repressiva no combate aos 

crimes que atravancam o desenvolvimento econômico e eliminam milhares de vagas de 

emprego, assim como, quando houver falhas e omissões de outros órgãos 

incumbidos de regulamentar o marcado e proteger a concorrência.
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2. ESTUDO DE CASO 

O presente trabalho realizado no decorrer do curso de pós-graduação em Direito 

Social compreende pesquisa acadêmica, levantamentos in loco, constatação e 

comprovação de inúmeras irregularidades sobre o cumprimento das metas propostas 

no contrato de concessão referente a transferência da execução do serviço público de 

transporte ferroviário brasileiro, levada a efeito pela Administração Publica Federal 

nos termos da Lei n. 8.031/90, em cumprimento as diretrizes do Programa Nacional de 

Desestatização, instituído pelo Decreto n. 473, de 09 de março de 1992, publicado no 

Diário Oficial da União de 10/03/1992. 

A Rede Ferroviário Federal S. A. – RFFSA, sociedade de economia mista 

integrante da Administração Indireta do Governo Federal, vinculada funcionalmente ao 

Ministério dos Transportes, foi criada pela Lei n. 3.115, de 16 de março de 1957, como 

“holding” do setor ferroviário brasileiro, pela consolidação de 18 ferrovias regionais, 

após estudos realizados em âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social – BNDES.  

Posteriormente, durante a reforma do Estado, foi incluída no respectivo 

programa em vista do enorme déficit público gerado durante vários anos de gestão 

ineficiente, que gerou endividamentos astronômicos da empresa com fornecedores e 

empreiteiros privados; em face de empréstimos internos; falta de recolhimento de 

tributos; passivos trabalhistas; etc., exigindo aporte de recursos financeiros por parte do 

Governo Federal visando sanar todo esse passivo. 

Tabela 1. Patrimônio líquido e prejuízos acumulados. Valores em milhões.  

 

Este modelo de desestatização estabeleceu uma divisão territorial de todo 

sistema de transporte ferroviário antes operado pela Rede Ferroviária Federal, criando 
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cinco regiões denominadas MALHA SUDESTE, da qual integra a Malha Paulista (ex-

Ferrovia Paulista S.A. – FEPASA), objeto dos levantamentos in loco feitos por este 

escritor, MALHAS SUL, exceto o trecho em Santa Catarina operado pela Estrada de 

Ferro TERESA CRISTINA, CENTRO-OESTE, NORDESTE e OESTE.  

Tabela 2. Extensão das cinco regiões que compõem a Malha Sudeste.  

 

Os contratos de concessão do serviço público de transporte ferroviário e 

arrendamento de bens operacionais, celebrados a época com as concessionárias 

vencedoras do leilão de desestatização, transferiram por trinta anos o direito de 

exploração do serviço público de transporte ferroviário de cargas, e a posse de bens 

móveis e imóveis do ativo permanente da Rede Ferroviária Federal – RFFSA, 

necessários às atividades operacionais das arrendatárias; além da obrigação de manter o 

transporte ferroviário de passageiros em operação na Malha Paulista, por um período de 

um ano até sua erradicação, quando parte dos bens que compunham o sistema foi objeto 

de alienação em hasta público.  

Este modelo de desestatização, definido pelo Conselho Nacional de 

Desestatização – CND, objetivava a melhoria no sistema de transporte ferroviário no 

país, por meio do fomento de investimentos públicos - via BNDES - e privados, 

promovendo a concorrência intermodal, o aumento da capacidade de transporte de carga 

no país e diminuição de seus custos operacionais. 

A concessão deste serviço público é onerosa, impondo às concessionárias o 

pagamento pelo direito de exploração do transporte ferroviário de cargas e uso dos bens 

operacionais arrendados da RFFSA, além de promover investimentos no setor, 
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principalmente na manutenção das vias-férreas, vagões e locomotivas associados à 

concessão. 

No passado remoto, a ferrovia foi a grande propulsora da economia neste 

Estado, tornando São Paulo o maior centro econômico do país, e um dos maiores do 

mundo, em razão, principalmente, por ter efetivamente transportado comodities e outros 

bens produzidos até o Porto de Santos, destinados à exportação.  

Na história mais recente da ferrovia em São Paulo, a crise financeira que 

passavam as empresas do ramo ferroviário e a necessidade de promover o 

desenvolvimento do setor foram decisivos para a criação da FEPASA - Ferrovia 

Paulista S/A, constituída no ano de 1970 pela fusão das empresas ESTRADA DE 

FERRO SOROCABANA, ESTRADA DE FERRO SÃO PAULO-MINAS, COMPANHIA 

PAULISTA DE ESTRADA DE FERRO, COMPANHIA MOGIANA e ESTRADA DE 

FERRO ARARAQUARENSE. 

Referida empresa, então sob administração do Governo Paulista, foi alienada à 

União em 1997, como parte do acordo de refinanciamento da dívida do Estado.  

Depois de incorporada pelo Governo Federal passou ao patrimônio da Rede 

Ferroviária Federal – RFFSA, sendo que parte destes bens, considerados operacionais, 

estão atualmente arrendados a concessionária com sede em Curitiba, que opera a 

MALHA SUL – constituída pelas Superintendências Regionais de Porto Alegre e 

Curitiba – e SUDESTE, em face da privatização do serviço público de transporte 

ferroviário.  

A atuação da RFFSA após o processo de desestatização até sua extinção 

ocorrida por meio da Lei 11.483, de 31.05.2007, passou a ser estritamente voltada para 

fiscalizar o uso dos bens ferroviários arrendados às concessionárias; administração dos 

passíveis judiciais gerados por milhares de reclamações de ex-funcionários; saneamento 

de sua situação financeira, com passivo elevado; alienação e exploração do patrimônio 

não-operacional, principalmente quanto aos bens imóveis de que tem a posse e 

preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural ferroviário.  

No entanto, após levantamentos realizados in loco (subestações elétricas, 

estações ferroviárias, almoxarifados, oficinas de solda de trilhos, postos e oficinas de 

manutenção e reforma de vagões e locomotivas, ramais e trechos ferroviários, etc.), foi 

constatado e comprovado a degradação de tão valoroso patrimônio público nacional, 

que se constitui em bens operacionais - objeto de arrendamento, devolvidos ou não ao 

poder público, e aqueles não-operacionais, ou seja, fora da concessão.  



36 
 

Este processo teve início, praticamente, com a efetiva desestatização do serviço 

público de transporte ferroviário, cuja responsabilidade deve ser imputada aos gestores 

das concessionárias e do poder público, notadamente, a própria Rede Ferroviária 

Federal - RFFSA, enquanto inventariança e liquidação, ao DNIT e a agência reguladora 

do setor, que de qualquer forma participaram direta ou indiretamente, com quebra de 

dever funcional e institucional. 

Foi possível também constatar e comprovar a gravidade da situação a que se 

encontra todo este patrimônio, objeto de inúmeras ações criminosas, ora isoladas, ora 

perpetradas por grupos de pessoas e empresas associadas, envolvendo a participação de 

agentes públicos, empresas privadas prestadoras de serviços terceirizados, 

concessionárias de serviço público, empresas de ferro-velho (sucateiros) e outras que 

atuam no ramo ferroviário, assim como siderúrgicas e indústrias de transformação. 

Com a privatização das ferrovias no país houve a erradicação do sistema de 

tração por locomotivas elétricas e de transporte de passageiros, além da redução da 

capacidade de transporte de carga, tendo como causas principais, a falta de investimento 

no setor, gestão ineficiente e fraudulenta por parte das concessionárias, fiscalização 

precária por parte da agência reguladora, cujos resultados causaram enormes prejuízos 

para os cofres públicos.  

A identificação de várias condutas criminosas praticadas em detrimento dos bens 

ferroviários da extinta RFFSA, arrendados ou não, principalmente na Malha Paulista, 

permitiu intensa ação repressiva do Estado, por meio da Polícia Federal e Ministério 

Público Federal, e conseqüente investigação por comissão parlamentar de inquérito 

instituída pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, que concluiu por 

requerer intervenção federal na concessionária e rescisão dos contratos de concessão e 

arrendamento.  

Os prejuízos com a desestatização do serviço público de transporte ferroviário 

não correspondem apenas a questões de ordem material e financeira, mas também 

social, pela erradicação do transporte de passageiros e a demissão de grande contingente 

de ferroviários de carreira, atingindo mortalmente a dignidade da categoria, hoje 

resumida a poucas centenas de trabalhadores engajados no setor. 

A segurança pública no setor também foi sensivelmente afetada com a redução - 

para somente três policiais ferroviários federais - do já escasso efetivo que atuava ao 

longo da na Malha Paulista sob concessão, facilitando a ação de grupos organizados na 

dilapidação do patrimônio público ferroviário.  
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Pode-se concluir, com certa segurança - com base nos levantamentos feitos na 

Malha Paulista da extinta Rede Ferroviária Federal–, que houve descumprimento dos 

objetivos propostos pela desestatização do respectivo serviço público e abuso do 

exercício da livre iniciativa, não só pelos reflexos negativos causados na ordem 

econômica, pela redução da capacidade de transporte ferroviário de carga, mas também 

pelos danos efetivos de caráter social, causados por: “extinção de milhares de postos de 

trabalho e violação dos direitos trabalhistas dos ferroviários – que resultou em grande 

demanda de reclamações propostas perante a Justiça Trabalhista”; “falta de 

investimentos no setor, através de recursos próprios e daqueles correspondentes aos 

créditos obtidos junto ao fundo de amparo ao trabalhador do BNDES”, e a “erradicação 

do transporte de passageiros, de relevante interesse nacional, por total abnegação das 

concessionárias”.  

A seguir, com base nos levantamentos feitos em campo no período de 

2008/2010, passo a demonstrar as condições que se encontram os bens públicos da 

extinta Rede Ferroviária Federal – RFFSA na Malha Paulista sob concessão, que serve 

de fundamento para algumas conclusões expostas no presente trabalho, principalmente 

acerca das deficiências demonstradas na gestão dos agentes públicos e privados do 

setor, antes e pós-desestatização, não só de ordem técnica, mas quanto a total falta de 

lisura no trato do patrimônio público, que permitiu a pratica reiterada e ilegal de fatos 

correspondentes a danos, desvios e furtos de vasta quantidade de bens operacionais e 

não operacionais, novos e em bom estado de conservação, de alto valor econômico, 

promovendo o enriquecimento ilícito de várias pessoas e vultoso prejuízo aos cofres 

públicos. 

Várias foram as condutas ilegais perpetradas pelas concessionárias, algumas 

corresponderam a cortes e destruição de centenas, ou até milhares de vagões e 

locomotivas ao longo da Malha Paulista da extinta RFSA, feitos a revelia da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, fatos que correspondem a violação das 

cláusulas dos Contratos de Concessão e Arrendamento, e da legislação vigente sobre os 

temas de desestatização e serviço de transporte ferroviário, assim como, de ações 

fixadas em termos de ajustamento de conduta celebrados em face do descumprimento 

de dispositivos contratuais e Regulamento dos Transportes Ferroviários – RTF.  

Ficou apurado em levantamentos feitos por meio de inspeção técnica da 

agência reguladora, que a concessionária da Malha Paulista realizou transformações de 

vagões sem autorização prévia da extinta RFFSA, proprietária dos bens arrendados, 
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assim como, sem seu conhecimento, fatos que correspondem a violação ao disposto no 

§6.º, da Cláusula 1.º do contrato de arrendamento, que prescreve: “A Arrendatária 

poderá efetuar, a suas custas, transformações, modernizações, e alterações dos bens 

arrendados, sempre com prévia autorização da RFFSA”.   

Outra questão importante é o fato de que muitos bens móveis e imóveis do ativo 

não operacional (excluídos da concessão) foram e ainda são objeto de constantes 

depredações, furto e desvio, por carência de pessoal e recursos financeiros para guarda e 

fiscalização, como também ficará demonstrado a seguir. 

Para melhor compreensão do assunto, segue imagens de vários bens ferroviários, 

seus componentes e acessórios 

2.1. LOCOMOTIVAS 

Nas locomotivas diesel-elétricas o motor diesel aciona um gerador que produz a 

energia elétrica destinada aos motores de tração localizados nos truques e acoplados às 

rodas motrizes por engrenagens (Figura 1). Especialmente a partir da década de 1970 

passou-se a utilizar o alternador, produzindo corrente alternada a ser retificada e enviada 

aos motores de tração de corrente contínua, sendo amplamente utilizada no Brasil desde 

então. Uma tecnologia mais recente é a dos motores de tração a corrente alternada, 

comum em diversas ferrovias da América do Norte, mas ainda não utilizada no 

Brasil.

 

Figura 1 – Esquema de uma locomotiva diesel-elétrica. 
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Paralelamente foi sendo desenvolvida na Europa, especialmente na Alemanha, a 

tração diesel-hidráulica, onde o motor diesel aciona um conversor de torque hidráulico 

acoplado aos eixos de dada truque. Principalmente entre as décadas de 1950 e 70 

tivemos no Brasil vários exemplos de utilização deste tipo de locomotiva, estando 

atualmente limitado a algumas unidades de manobras em indústrias. 

De acordo com o arranjo das rodas nos truques as locomotivas têm uma 

classificação, atribuindo-se letra às rodas motrizes e número às rodas livres sem tração. 

Esta classificação também se aplica às locomotivas elétricas (Figura 2).  

 

Figura 2 - Esquema das principais rodagens de locomotivas diesel-elétricas. 

As imagens seguintes apresentam alguns dos principais modelos de locomotivas 

diesel-elétricas em operação em várias ferrovias do Brasil (Figuras 3 a 12). 

 

Figura 3 - Locomotiva GM modelo G12 da Ferropar, com rodagem B-B. 
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Figura 4 - Locomotiva GM modelo G12 da FTC, com rodagem B-B. 

 

Figura 5 - Locomotiva LEW, Campinas, 1973. Já incorporada à Fepasa, originariamente 
seu número era 151. 

 

Figura 6 - Locomotiva Macosa modelo G22U da ALL, com rodagem B-B. 
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Figura 7 - Locomotiva GE modelo U20C da Ferroban. 

 

Figura 8 - Locomotiva GE modelo C30-7 da ALL, com rodagem C-C. 

 

Figura 9 - Locomotiva GE modelo C30-7A da Ferronorte, com rodagem C-C. 
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Figura 10 - Locomotiva Macosa modelo GT26CU-2 da FCA, com rodagem C-C. 

 

 

Figura 11 Locomotiva GM modelo SD40-3MP da MRS, com rodagem C-C 

 

Figura 12 - Locomotiva GE modelo C44-9WM da EFC, com rodagem C-C. 
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A Figura 13 mostra imagens de Geradores Principais e Motores Elétricos de 

Tração recuperados na empresa Ino Inocêncio Ltda, seus componentes e valores de 

mercado. 

 

ARMADURA de gerador principal Marca 
GE 

 

GERADOR PRINCIPAL  da Marca GE 

 

GERADOR PRINCIPAL  da Marca GE 

 

ARMADURA do gerador principal 

 

GERADOR PRINCIPAL  da Marca GE 

 

GERADOR PRINCIPAL  da Marca GE 
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ARMADURA de motor de tração da Marca 
GM 

 

ESTATOR DE MOTOR DE TRAÇÃO  

da Marca GM 

 

MOTOR DE TRAÇÃO 

da Marca GM 

 

ARMADURA MOTOR DE TRAÇÃO 

da Marca GM 

 

ESTATOR MOTOR DE TRAÇÃO 

da Marca GM 

 

MOTOR DE TRAÇÃO 

da Marca GM 

Figura 13 – Imagens de Geradores Principais e Motores Elétricos de Tração recuperados 
na empresa Ino Inocêncio Ltda.  
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A Figura 14 mostra os componentes de um dínamo de motor elétrico. 

 

Figura 14 – Dínamo de motor elétrico. 

2.2. NORMA BRASILEIRA SOB CLASSIFICAÇÃO DE VAGÕES 

 

A norma brasileira de classificação de vagões (NBR 11691) estabelece que a 

classificação de vagões seja feita através de três letras e sete números, como mostrado 

abaixo: 
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No bloco I, a primeira letra identifica o tipo de vagão, e a segundo seu subtipo. 

São essas duas letras que orientam a classificação geral de vagões abaixo mostrada. A 

terceira letra, encontrável apenas nas figuras aqui disponibilizadas, identifica a 

denominada manga do eixo, que, por seu turno, limita o peso bruto máximo, de cada 

vagão. Para bitola métrica, as mangas variam de A a G (pesos brutos máximos de 

30.0000 a 130.000 kg, respectivamente); na bitola larga, as mangas variam de P a U 

(pesos brutos máximos de 47.0000 a 130.000 kg, respectivamente).  

Assim, para o caso antes exemplificado, o significado seria: 

- G: vagão tipo gôndola; 

- P: com bordas fixas e portas laterais; 

- R: de bitola larga, com peso bruto máximo de 80.000 kg. 

A numeração propriamente dita, bloco II do exemplo antes citado, está 

relacionada ao proprietário do vagão, que, ao tempo de elaboração da norma, 

subdividia-se em: 

- Frota particular: 000001 a 099999; 

- CVRD: 100000 a 299999; 

- Fepasa: 300000 a 599999;  

- RFFSA: 600000 a 999999. 

Finalmente, quanto ao dígito verificador, último elemento do exemplo antes 

citado, seu cálculo obedece à seguinte marcha: 

- multiplicação de cada algarismo, da esquerda para a direita, por sete, por seis, 

por cinco e assim sucessivamente; 

- soma das multiplicações; 

v divisão do resultado da soma por onze; 

- subtração de onze menos o resto da divisão (se houver). 

Conhecidos os critérios de classificação, apresentam-se em seguida os tipos de 

vagões mais usados no Brasil, alguns deles com links para fotos e desenhos técnicos. 

Vagões tipo fechado - para granéis sólidos, ensacados, caixarias, cargas 

unitizadas e transporte de produtos em geral que não podem ser expostos ao tempo 

(Figura 15):  
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Figura 15 – Croquis de vagão do tipo fechado.  

FR - Convencional, caixa metálica com revestimento 

FS - Convencional, caixa metálica sem revestimento  

FM - Convencional, caixa de madeira 

FE - Com escotilhas e portas plug 

FH - Com escotilhas, tremonhas no assoalho e portas plug 

FL - Com laterais corrediças (all-door)  

FP - Com escotilhas, portas basculantes, fundo em lombo de camelo  

FV - Ventilado 

FQ - Outros tipos 

Vagões tipo gôndola - para granéis sólidos e produtos diversos que podem ser 

expostos ao tempo (Figura 16): 

 

Figura 16 – Croquis de vagão do tipo gôndola. 

GD - Para descarga em giradores de vagão 

GP - Com bordas fixas e portas laterais 

GF - Com bordas fixas e fundo móvel (drop - bottom) 
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GM - Com bordas fixas e cobertura móvel 

GT - Com bordas tombantes 

GS - Com semi-bordas tombantes 

GH - Com bordas Basculantes ou semi-tombantes com fundo em lombo de 

camelo 

GC - Com bordas tombantes e cobertura móvel 

GB - Basculante 

GQ - Outros tipos 

Vagões tipo hopper - fechados para granéis corrosivos e granéis sólidos que 

não podem ser expostos ao tempo e abertos para os granéis que podem ser expostos ao 

tempo: 

HF - Fechado convencional  

HP - Fechado com proteção anti-corrosiva  

HE - Tanque (center-flow) com proteção anti-corrosiva 

HT - Tanque (center-flow) convencional 

HA - Aberto  

HQ - outros tipos 

Vagões tipo isotérmico - produtos congelados em geral: 

IC - Convencional com bancos de gelo 

IF - com unidade frigorífica 

IQ - Outros tipos 

No bloco I, a primeira letra identifica o tipo de vagão, e a segundo seu subtipo. 

São essas duas letras que orientam a classificação geral de vagões abaixo mostrada. A 

terceira letra, encontrável apenas nas figuras aqui disponibilizadas, identifica a 

denominada manga do eixo, que, por seu turno, limita o peso bruto máximo, de cada 

vagão. Para bitola métrica, as mangas variam de A a G (pesos brutos máximos de 

30.0000 a 130.000 kgf, respectivamente); na bitola larga, as mangas variam de P a U 

(pesos brutos máximos de 47.0000 a 130.000 kgf, respectivamente).  

Assim, para o caso antes exemplificado, o significado seria: 

- G: vagão tipo gôndola; 

- P: com bordas fixas e portas laterais; 

- R: de bitola larga, com peso bruto máximo de 80.000 kgf. 
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A numeração propriamente dita, bloco II do exemplo antes citado, está 

relacionada ao proprietário do vagão, que, ao tempo de elaboração da norma, 

subdividia-se em: 

- Frota particular: 000001 a 099999; 

- CVRD: 100000 a 299999; 

- Fepasa: 300000 a 599999;  

- RFFSA: 600000 a 999999. 

Finalmente, quanto ao dígito verificador, último elemento do exemplo antes 

citado, seu cálculo obedece à seguinte marcha: 

- multiplicação de cada algarismo, da esquerda para a direita, por sete, por seis, 

por cinco e assim sucessivamente; 

- soma das multiplicações; 

- divisão do resultado da soma por onze; 

- subtração de onze menos o resto da divisão (se houver). 

Conhecidos os critérios de classificação, apresentam-se em seguida os tipos de 

vagões mais usados no Brasil, alguns deles com links para fotos e desenhos técnicos. 

Vagões tipo fechado - para granéis sólidos, ensacados, caixarias, cargas 

unitizadas e transporte de produtos em geral que não podem ser expostos ao tempo:  

FR - Convencional, caixa metálica com revestimento 

FS - Convencional, caixa metálica sem revestimento  

FM - Convencional, caixa de madeira 

FE - Com escotilhas e portas plug 

FH - Com escotilhas, tremonhas no assoalho e portas plug 

FL - Com laterais corrediças (all-door)  

FP - Com escotilhas, portas basculantes, fundo em lombo de camelo  

FV - Ventilado 

FQ - Outros tipos  

Vagões tipo gôndola - para granéis sólidos e produtos diversos que podem ser 

expostos ao tempo: 

GD - Para descarga em giradores de vagão 

GP - Com bordas fixas e portas laterais 

GF - Com bordas fixas e fundo móvel (drop - bottom) 

GM - Com bordas fixas e cobertura móvel 

GT - Com bordas tombantes 
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GS - Com semi-bordas tombantes 

GH - Com bordas Basculantes ou semi-tombantes com fundo em lombo de 

camelo 

GC - Com bordas tombantes e cobertura móvel 

GB - Basculante 

GQ - Outros tipos 

Vagões tipo hopper - fechados para granéis corrosivos e granéis sólidos que 

não podem ser expostos ao tempo e abertos para os granéis que podem ser expostos ao 

tempo:  

HF - Fechado convencional  

HP - Fechado com proteção anti-corrosiva  

HE - Tanque (center-flow) com proteção anti-corrosiva 

HT - Tanque (center-flow) convencional 

HA - Aberto 

HQ - outros tipos 

Vagões tipo isotérmico - produtos congelados em geral:  

IC - Convencional com bancos de gelo 

IF - com unidade frigorífica 

IQ - Outros tipos  

Vagões tipo plataforma - contêineres, produtos siderúrgicos, grandes volumes, 

madeira, peças de grandes dimensões:  

PM - Convencional com piso de madeira 

PE - Convencional com piso metálico 

PD - Convencional com dispositivo para contêineres 

PC - Para contêineres 

PR - Com estrado rebaixado 

PG - Para serviço piggyback 

PP - Com cabeceira (bulkhead) 

PB - Para bobinas 

PA - Com dois pavimentos para automóveis 

PH - Com abertura telescópica 

PQ - Outros tipos de vagão plataforma  

Vagões tipo tanque - cimento a granel, derivados de petróleo claros e líquidos 

não corrosivos em geral:  
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TC - Convencional  

TS - Com serpentinas para aquecimento 

TP - Para produtos pulverulentos 

TF - Para fertilizantes 

TA - para ácidos e líquidos corrosivos 

TG - para gás liqüefeito de petróleo 

TQ - Outros tipos 

Vagões especiais - produtos com características de transporte bem distintas das 

anteriores: 

ST - Torpedo (produtos siderúrgicos de alta temperatura) 

SB - Basculante 

SP - Plataforma para lingotes, placas de aço, etc. 

SG - Gôndolas para sucata, escórias, etc. 

SQ - Outros tipos 

A Figura  

2.3. VAGÕES DE CARGA, SEUS MODELOS E COMPONENTES 

A Figura 17 mostra imagens de modelos de vagões de carga, bem como seus 

componentes e características principais. 

 

HOPPER 

Peso bruto máximo: 100.000 Kg 

Tara: 27.000 Kg 

Capacidade de carga: 73.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 65m3 

Utilização: fertilizantes, fosfato, açúcar e sal 

 

GÔNDOLA 

Peso bruto máximo: 120.000 Kg 

Tara: 25.400 Kg 

Capacidade de carga: 94.600 Kg 

Capacidade volumétrica: 55 m3 

Utilização: bauxita 

Característica: descarga por gravidade 



52 
 

 

GÔNDOLA 

Peso bruto máximo: 130.000 Kg 

Tara: 19.000 Kg 

Capacidade de carga: 111.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 45 m3 

Utilização: minério de ferro 

Característica: descarga em car-dumpers 

 

VAGÃO HOPPER FECHADO 

Peso bruto máximo: 100.000 Kg 

Tara: 23.000 Kg 

Capacidade de carga: 77.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 100 a 110 m3 

Utilização: grãos e farelo 

Característica: carga superior e descarga inferior 
por tremonhas 

 

VAGÃO HOPPER 

Peso bruto máximo: 119.500 Kg 

Tara: 29.500 Kg 

Capacidade de carga: 90.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 40,20 m3 

Utilização: minério de ferro 

Característica: descarga automática 

 

MULTI-CARGA 

Peso bruto máximo: 118.000 Kg 

Tara: 34.000 Kg 

Capacidade de carga: 84.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 112m3 

Utilização: granéis e sacarias 

Característica: vagão com truque de 3 eixos 
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ALL DOOR 

Peso bruto máximo: 100.000 Kg 

Tara:  27.000 Kg 

Capacidade de carga: 73.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 116 m3 

Utilização: fardos de celulose 

Característica: lona da lateral à prova de 
roubo/vandalismo 

 

 

 

 

PRANCHA 

Peso bruto máximo: 130.000 Kg 

Tara:  35.000 Kg 

Capacidade de carga: 95.000 Kg 

Utilização: produtos de alto peso, trilhos, tubos, 
containers e semi-reboques rodoviários. 

Característica: estrutura de alta capacidade e 
baixa tara. 

 

VAGÃO TANQUEPeso bruto máximo: 

100.000 Kg 

Tara: 25.000 Kg 

Capacidade de carga: 75.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 65 m3 

Utilização: transporte de cimento a granel 
Característica: possui sistema de fluidificação para 

facilitar a descarga 

 

VAGÃO TANQUE 

Peso bruto máximo: 130.000 Kg 

Tara: 37.000 Kg 

Capacidade de carga: 93.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 118 m3 

Utilização: combustíveis 

Característica: vagão sem longarina central 



54 
 

 

VAGÃO TANQUE 

Peso bruto máximo: 100.000 Kg 

Tara: 25.000 Kg 

Capacidade de carga: 75.000 Kg 

Capacidade volumétrica: 45 m3 

Utilização: ácido sulfúrico concentrado a 98% 

Característica: possui pontos de descarga superior e 
inferior. Vagão sem longarina central. 

 

VAGÃO TANQUE 

Peso bruto máximo: 80.000 Kg 

Tara: 24.500 Kg 

Capacidade Volumétrica: 67 m3 

Utilização básica: Óleo Vegetal 

Característica: Vagão sem longarina central 

Figura 17 – Imagens mostrando modelos de vagões de carga e seus componentes. 

2.4. CONJUNTO DE TRUQUE 

A Figura 18 mostra um croquis de conjunto de truque. 
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1 – Roda 

2 – Eixo 

3 - Mancal de fricção 

4 - Calço do mancal 

5 - Tampa da caixa 

6 - Lateral (longerões) 

7 – Travessa 

(travessão superior ou 
berço) 

8 - Amparo balanço 

9 - Mola do truque 

10 – Triângulo 

11 - Sapata do freio  

12 - Alavanca do freio 

13 - Suspensão do freio tipo loop 

14 - Suspensão da placa do freio 

15 - Chaveta da sapata 

16 - Barra de compressão 

17 - Pino de articulação 

(alavanca e setor de graduação) 

18 - Pino de articulação 

(alavanca e barra de compressão) 

19 - Suporte de segurança do freio 

20 - Suporte de conexão da barra de 
compressão  

21 - Suporte clip de segurança 

22 - Suporte de segurança das 
molas (não mostrado na 

figura) 

23 - Placa das molas 

24 - Setor de graduação 

25 - Guarda-pó 

26 - Almofada de feltro 

27 - Rebaixo da chaveta da 
sapata 

28 - Tirante de graduação do 
freio 

29 - Bandeja (prato) das molas 

 

Figura 18 – Croquis de conjunto de truque com suas partes especificadas. 

2.5. RELAÇÃO DE PREÇOS DA EMPRESA INO INOCÊNCIO REFERENT E A 
RECONDICIONAMENTO DE GERADOR PRINCIPAL E MOTOR DE 
TRAÇÃO 

- Gerador Principal – Marca GM – Modelo D12 – D22 – D32 

O valor da recuperação total (Reenrolamento da armadura e Reenrolamento de 

estator): R$ 70.000,00. 

Valor do equipamento novo – Não temos como informar. 

- Motor de Tração – Marca GM – Modelo D29 e D31 

O valor da recuperação total (Reenrolamento da armadura e Reenrolamento de 

estator): R$ 45.000,00. 

Valor aproximado do equipamento novo: R$: 100.000,00. 

- Gerador Principal – Marca GM – Modelo 581 e 586 

O valor da recuperação total (Reenrolamento da armadura e Reenrolamento de 

estator): R$: 55.000,00. 

Valor do equipamento novo – Não temos como informar. 

- Motor de Tração – Marca GE – Modelo 761 

O valor da recuperação total (Reenrolamento da armadura e Reenrolamento de 

estator): R$ 40.000,00. 

Valor aproximado do equipamento novo: R$ 85.000,00. 
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2.6. RELAÇÃO DE PREÇOS DE VAGÕES FERROVIÁRIOS FORNECIDOS 
PELA EMPRESA AMSTED MAXION 
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2.7. MAPA DA REDE AÉREA (ELÉTRICA DE TRAÇÃO) – MALHA 
PAULISTA 

A Figura 19 mostra o mapeamento da rede aérea da malha Paulista. 
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Figura 19 – Mapeamento da REDE AÉREA (elétrica de tração) – Malha Paulista 

2.8. MALHA PAULISTA 

As condições lamentáveis que se encontra a Malha Paulista da extinta Rede 

Ferroviária Federal são resultantes de uma complexidade fatores, principalmente 

relacionados a: i) gestão ineficiente das empresas privadas concessionárias do serviço 

público de transporte ferroviário; ii)  descaso do Poder Público; iii)  omissão na 

fiscalização da execução do contrato de concessão por parte da agência reguladora; e iv) 

diversas ações criminosas praticadas por proprietários de ferros-velhos, funcionários das 

concessionárias, empresas siderúrgicas e de transformação (receptadores finais), que 

causaram a destruição de milhares de toneladas de bens ferroviários, principalmente 

por meio do processo de oxicorte de bens rodantes (vagões, carros de passageiros e 

locomotivas), além de materiais de via permanente, postes de comunicação da antiga 

linha de telégrafo, e outros bens ao longo das vias-férreas no Estado, sendo que o 

material derivado estava sendo classificado ilegalmente como sucata ferrosa e 
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comercializado, sem o devido processo licitatório, com empresas siderúrgicas e de 

outros ramos, da região de Piracicaba/SP, e nos Estados de São Paulo e Paraná. 

Muitas ações da Policia Ferroviária Federal ao longo dos anos pós-

desestatização não foram suficientes para impedir a degradação do sistema de transporte 

ferroviário, marcado por vandalismo, destruição de prédios, estações e veículos 

ferroviários, muitos canibalizados para suprir um mercado paralelo de materiais do setor 

de transporte. 

Entretanto, foram suficientes para, prima facie, demonstrar a degradação de tão 

valiosos bens públicos. A verossimilhança das versões dos policiais ferroviários federais 

que atuaram na segurança deste patrimônio, foi decisiva para desencadear a operação 

policial denominada fora dos trilhos, sob a coordenação deste escritor. 

Embora todo o sucesso da operação, a descoberta da real situação do sistema de 

transporte ferroviário foi motivo de tristeza e preocupação. 

O processo de canibalização por meio de oxicorte foi feito de forma criminosa e 

amplamente disseminada, sem que os materiais ferroviários fossem submetidos a 

qualquer exame técnico antecedente.  

Os vestígios localizados e identificados durante as ações policiais foram objeto 

de exame por experts do Departamento de Polícia Federal, nas especialidades de 

engenharia, contabilidade e informática.  

Com os resultados positivos obtidos com os exames periciais, boa parte do 

material apreendido se constitui hoje em evidências dos crimes de danos qualificado, 

furto e desvio de patrimônio público, sonegação fiscal, formação de quadrilha, e outros 

correlatos.  

Os trabalhos de Polícia Judiciária da União foram suficientes para abrir a caixa 

preta da desestatização do serviço público de transporte ferroviário, denotando, in thesi, 

numa complexa rede criminosa para erradicar o transporte de passageiros e sistema de 

tração por locomotivas elétricas, aproveitando-se de diversos fatores, como: i) a 

ineficiência na gestão pública, principalmente pela falta de um inventário completo e 

atualizado destes bens ferroviários operacionais e não operacionais; ii) elaboração de 

laudos de avaliação em preços muito aquém do real valor de mercado dos bens levados 

a leilão; iii)  desvio e furto de material de almoxarifado; iv) falta de conservação dos 

bens não operacionais, e v) fiscalização quanto aos bens arrendados as concessionárias, 

etc. 
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O descaso e a falta de fiscalização do sistema foram decisivos para permitir 

inúmeras ocorrências em detrimento do patrimônio público ferroviário.  

Até mesmo trechos ferroviários não operacionais, a exemplo do sistema de 

transporte ferroviário urbano denominado Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT, na época 

instalado e fora de operação no município de Campinas, foi objeto de retirada ilegal por 

parte da concessionária. 

Tal prática demonstra no mínimo má-fé por parte desta empresa privada, ao dar 

causa a danos qualificados ao patrimônio público, além de tentar se locupletar com a 

subtração e comercialização de referidos bens, aleatória as suas responsabilidades legais 

e contratuais como concessionária de serviços públicos. 

O mais grave nisso é que esse patrimônio jamais esteve sob concessão,  

portanto, qualquer alteração somente seria permitida após autorização da Rede 

Ferroviária Federal/DNIT, o que de fato não ocorreu. 

É evidente que se aproveitaram da facilidade de acesso ao local por meio da 

proximidade da linha tronco sob concessão (Estação Ferroviária de Campinas). 

Este assunto veio retratado na reportagem do jornal Correio Popular de 

Campinas, de 17.04.2007, com a seguinte informação: “Controladora admite ‘exagero’ 

na retirada de materiais do pátio central e na tentativa de erradicar 30 Km de linha 

do antigo VLT”. 

Outro fato semelhante ocorreu com o furto de componentes de via permanente 

do Ramal Ferroviário de Rio Claro-Batovi, no município de Rio Claro, então sob 

concessão. 

Tais fatos foram comunicados a Polícia Ferroviária Federal através de denúncia 

anônima, motivando a realização de diligências no local para confirmação de sua 

veracidade. 

Posteriormente, com a constatação da retirada de alguns quilômetros de via 

férrea no ramal em questão, foram intensificadas as investigações e diligências pelos 

Policiais Ferroviários Federais, permitindo identificar a empresa responsável pela 

receptação dos materiais ferroviários. 

Na continuidade dos trabalhos, referidos policiais, incansáveis no mister de 

combater a dilapidação do ainda restante patrimônio ferroviário, surpreenderam, em 

situação flagrancial, vários funcionários de duas empreiteiras e de um ferro-velho 

promovendo cortes destrutivos, por uso de maçaricos, de vários vagões inteiros, 

operacionais e não operacionais (desvinculados do serviço público de transporte 
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ferroviário e fora de concessão), garageados no Estação Ferroviária de Itirapina/SP, sem 

autorização e a revelia dos órgãos competentes, causando danos definitivos aos 

componentes e em toda estrutura metálica dos veículos. 

No local os detidos faziam uso de uma prensa industrial hidráulica, de uma 

máquina esteira com munck, e equipamentos de oxicorte, todos inapropriados para o 

uso na desmontagem de material rodante (vagões, carros de passageiros e locomotivas) 

e de via permanente, causando danos intencionais e destrutivos em suas estruturas 

originais. 

A ação policial resultou na lavratura de auto de prisão em flagrante delito na 

Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba, onde foram conduzidas as maiores 

investigações policiais sobre crimes em detrimento dos bens e do serviço de transporte 

ferroviário. 

Nos atos de polícia judiciária realizada naquela ocasião foi apresentado uma 

cópia do instrumento de contrato de compra e venda firmado entre as concessionárias 

e a empresa de ferro-velho MMML, comprovando a relação jurídica entre as partes e o 

objeto contratual consistente na comercialização direta de bens ferroviários. 

Diante das circunstâncias e das provas até então coligidas nos autos do inquérito 

conduzido pela Polícia Federal, somados a dificuldade de se obter outros elementos de 

convicção, restava desencadear uma operação policial na sede das empresas envolvidas 

nos fatos relacionados com danos, desvio e subtração de bens ferroviários ao longo da 

Malha Paulista da extinta RFFSA.  

Referida técnica de investigação tem demonstrado resultados positivos na 

obtenção de prova criminal, principalmente pela apreensão de material posteriormente 

submetido a exame pericial, no intuito de obter evidências do crime, em especial, para 

demonstrar que bens ferroviários de elevada qualidade e alto valor econômico estavam 

sendo classificados erroneamente, e vendidos diretamente como sucata a preço vil.  

Tratando-se de crimes que deixam vestígios, aliado ao fato de que a perícia é 

imprescindível para identificar os materiais do patrimônio público, subtraídos e 

desviados do sistema de transporte público ferroviário, suas condições atuais e danos 

sofridos, os exames periciais somente poderiam ser realizados mediante sua localização, 

identificação e apreensão por meio de cumprimento de ordem judicial.  

Por estas razões, em face de haver fortes indícios do efetivo dano a tão 

importante patrimônio nacional e ao serviço público de transporte ferroviário, que por si 

só justificava a realização de busca e apreensão pelas autoridades policiais na sede das 
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empresas envolvidas, foi desencadeada uma operação da Polícia Federal denominada 

Fora dos Trilhos, seguindo as diretrizes do planejamento operacional estratégico 

elaborado na ocasião, coroada de pleno êxito, que resultou na localização, identificação 

e apreensão de vasta quantidade de material ferroviário, negociado ilegalmente pelos 

envolvidos.  

A ação estatal foi enérgica, com equipes compostas por policiais federais, 

ferroviários federais, auditores fiscais da Receita Federal, engenheiros ferroviários e 

demais servidores da extinta RFFSA. 

A operação correspondeu a ações de busca realizada na sede das empresas 

investigadas, localizadas nas cidades de Piracicaba/SP, Araçariguama/SP, e no Estado 

do Paraná, locais onde foram localizadas, identificadas e apreendidas também extensa 

documentação contábil e fiscal, relacionados com a comercialização direta envolvendo 

as empresas supracitadas. 

Com os esclarecimentos obtidos no curso daquelas investigações, ficou 

demonstrada toda trama criminosa envolvendo as empresas investigadas, que atuam no 

ramo de ferro-velho, siderurgia e de atividades industriais e comerciais, além da própria 

concessionária, e sua prestadora de serviço de segurança privada, responsável pelo 

acompanhamento em toda complexa rede de atividade criminosa.  

Após análise das provas subjetivas obtidas com o depoimento de várias 

testemunhas, as autoridades tomaram conhecimento da magnitude da conspiração 

criminosa envolvendo os investigados, relacionado com furto e desvio de milhares de 

toneladas de bens ferroviários. 

Outro fato veio a tona na época, relacionado com o projeto de modernização do 

sistema elétrico (rede de eletrificação) da extinta FEPASA, com investimentos na época 

superiores a US$600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares), cujas máquinas e 

equipamentos nunca chegaram a ser montados e utilizados no serviço de transporte 

público ferroviário, salvo quanto a duas locomotivas elétricas montadas para teste.  

A Polícia Federal apurou no decorrer dos trabalhos que de cerca de 800 vagões 

garageados no Pátio de Rio Claro Novo, localizado no município de Rio Claro/SP, 

foram cortados por maçariqueiros e removidos ao pátio do ferro-velho MMML, com 

sede na cidade vizinha de Piracicaba/SP, na vigência do contrato comercial celebrado 

entre esta empresa e a concessionária. 

A agência reguladora, ao se manifestar sobre o assunto nos autos do inquérito 

que apura os crimes em detrimento do respectivo serviço público, informou que inexiste 
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previsão contratual autorizando a concessionária de serviços públicos alienar qualquer 

bem do ativo operacional objeto do contrato de arrendamento. 

Constata-se, portanto, que não houve qualquer comunicação da concessionária 

para a ANTT sobre o corte destes vagões, ou mesmo foi mantido um controle contábil, 

em cumprimento as cláusulas do contrato de concessão e arrendamento, e da lei sobre 

concessões e permissões, que determina a manutenção de inventário atualizado dos bens 

objeto de concessão. 

Um número elevado de vagões, locomotivas e carros de passageiros, além de 

material de via permanente (via - férrea) foram submetidos a cortes intencionais e 

destrutivos, vendidos como sucata para empresas do ramo de ferro-velho, grandes 

siderúrgicas e outras empresas especializadas em recondicionar materiais e 

equipamentos ferroviários, sem prévia comunicação e autorização da agência 

reguladora, da inventariança da RFFSA, ou mesmo do DNIT, atual proprietário destes 

bens. 

Inobstante esta situação, a concessionária não submeteu referidos bens a 

avaliação técnica, assim como não apresentou laudos e documentos contábeis 

identificando-os, muito menos indicou os bens substituídos e daqueles que seriam 

incorporados ao ativo patrimonial arrendado, no processo de substituição, conforme 

pactuado no contrato de concessão e arrendamento. 

A venda direta de bens ferroviários, realizada com base no objeto do contrato 

particular celebrado entre concessionária e a empresa de ferro-velho MMML, 

corresponde a destruição programada de grandes proporções de materiais e 

equipamentos ferroviários, contrariando frontalmente cláusulas contratuais e 

dispositivos legais.  

O comportamento criminoso da concessionária em relação ao patrimônio 

público da extinta RFFSA vem ocorrendo sistematicamente desde o ano de 2000, 

quando postes de trilhos de linha de comunicação foram ilegalmente retirados e 

vendidos diretamente, revertendo os lucros para os envolvidos nas operações 

comerciais. 

A má gestão, para não se dizer criminosa, por parte da Administração Pública, e 

o total descontrole sobre os bens ferroviários, ficou patente ao vir a conhecimento 

público o fato de que funcionários de uma empresa particular de segurança, que presta 

serviços há muitos anos para a concessionária, estariam usando armas de fogo de 

propriedade da Rede Ferroviária Federal, com seus respectivos portes federais.   
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Com a execução da operação policial Fora dos Trilhos, foi apreendida vasta 

quantidade de material ferroviário na sede do ferro-velho MMML de Piracicaba/SP, 

posteriormente submetido a exame pericial, sendo que parte correspondia a soma de 

1.200 (mil e duzentos) eixos ferroviários, equivalente a 300 vagões de carga.  

Parte desse material foi submetido a exame de ultra-som (não destrutivo), 

correspondente a 75 eixos examinados, dois quais somente dois foram reprovados.  

Tornou-se ainda mais evidente que os materiais ferroviários comercializados 

ilegalmente pela concessionária eram na sua maioria servíveis, em plena condição de 

serem utilizados no serviço de transporte ferroviário, no entanto, foram comercializados 

como sucata.  

A extensão das irregularidades ocorridas pós-desestatização do serviço público 

de transporte ferroviário foi determinante para o concurso de outros órgãos federais na 

fiscalização da execução do contrato de concessão; da aplicação dos recursos obtidos 

via BNDES, além de apuração de eventuais práticas abusivas e criminosas.  

Em relatório de fiscalização elaborado pela Secretaria Federal de Controle 

Interno da Controladoria Geral da União, contendo levantamentos realizados ao longo 

da Malha Paulista da extinta RFFSA, sob concessão, ficou constatado danos, 

vandalismo, furto e desvio de bens ferroviários, que corresponde as mesmas 

constatações obtidas nas inúmeras diligências feitas por este subscritor.  

Estes acontecimentos também foram noticiados à Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Sistema Ferroviário, instalada no ano de 2009 pela Assembléia Legislativa 

do Estado de São Paulo, como forma de subsidiar os trabalhos daquela comissão. 

Os membros da CPI decidiram por requerer intervenção federal visando 

promover a rescisão do contrato de concessão, atualmente sob execução da mesma 

empresa com sede em Curitiba/PR. 

Os avanços nos trabalhos de levantamento permitiram identificar várias 

vertentes dos ilícitos perpetrados em detrimento dos bens da extinta RFFSA.  

A produção de prova subjetiva pela Polícia Federal foi de muita valia e permitiu, 

juntamente com outras coligidas no curso das investigações, identificar a motivação, o 

modus operandi, com a individualização da participação de cada membro, diretores e 

funcionários da concessionária, intermediários das transações, empregados e 

proprietários das demais empresas do ramo siderúrgico, de ferro-velho, do mercado 

paralelo de materiais e equipamentos ferroviários, e da indústria de transformação. 
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Ficou devidamente apurado que a intenção da concessionária era vender em 

torno de 25.000 (vinte e cinco mil) toneladas de materiais ferroviários da Malha 

Paulista, sem autorização dos órgãos governamentais, ou elaboração de laudo para baixa 

patrimonial.  

As operações estavam esteadas por um contrato particular celebrado entre a 

concessionária e o grupo VEB, proprietário do ferro-velho MMML de Piracicaba, com 

previsão de pagamento antecipado toda vez que se atingisse o peso de 1.000 (mil) 

toneladas de material ferroviário comercializado.  

Os bens ferroviários, classificados tecnicamente como sendo de alta qualidade e 

valor econômico, foram negociados ao preço em média de R$0,50 (cinqüenta centavos) 

por quilo, evidenciando os graves danos aos Cofres Públicos já concretizados, e os que 

ainda estariam por vir, caso não houvesse sido deflagrada a operação policial “Fora dos 

Trilhos”. 

A venda destes materiais como sucata foi dolosamente planejada, uma vez que 

referida classificação determina o recolhimento do ICMS por diferimento, ou seja, 

substituição tributária para trás, passando para os receptadores a obrigação de recolher 

integralmente o tributo.  

Toda trama na verdade foi minuciosamente arquitetada. Piracicaba é uma região 

onde se concentram grandes siderúrgicas, empresas que utilizam materiais ferrosos para 

a produção de aço, fator decisivo para o grupo de sucateiros de Curitiba optar pela 

compra de um ferro-velho neste município.  

Alguns procedimentos adotados nessa logística criminosa também foram 

devidamente identificados, que vão desde: i) os locais onde teriam ocorrido os cortes 

por maçaricos e destruição dos bens ferroviários; ii) a forma de carregamento e 

transporte, ora por ferrovia, ora por rodovia; iii)  a pesagem e emissão de notas fiscais; 

iv) os locais de destino dos materiais subtraídos e desviados dos pátios e oficinas da 

Malha Paulista da extinta RFFSA, sob concessão; v) tipos de materiais e preços 

negociados; e por fim, vi) intermediários das negociações e os grandes receptadores 

finais (grandes siderúrgicas).  

Inúmeras diligências foram realizadas in loco por este subscritor e por Policiais 

Ferroviários Federais, compreendendo trechos, ramais, oficinas, subestação e pátios 

ferroviários ao longo da Malha Paulista da Extinta RFFSA, quando ficou constatado a 

degradação de todo sistema de transporte ferroviário, demonstrada em inúmeros 
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relatórios circunstanciados que fazem parte do inquérito policial conduzido pela Polícia 

Federal. 

Houve acentuado grau de destruição e subtração de grande quantidade de 

materiais ferroviários que compunham o sistema de transporte público ferroviário, pelo 

abandono e desvio por parte da concessionária, gestora das concessões da Malha 

Ferroviária no Estado de São Paulo, e negligência por parte dos órgãos 

governamentais em fiscalizar a execução do serviço público de transporte ferroviário. 

Outros levantamentos foram encetados, por vertentes diversas, visando obter 

informações sobre os valores de mercado de bens ferroviários e a possibilidade de 

recuperação de locomotivas e vagões que, à primeira vista, podem aparecer sucata aos 

olhos de um leigo. 

Nesse sentido, foi obtido junto à empresa B. F., gestora das Concessionárias F., 

F. e N., laudo de avaliação de um truque recondicionado (usado), da marca Rider 

Control 5½ x 10” - manga “D”, no valor de mercado de R$45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais) a unidade. 

Para se ter uma idéia da dimensão dos prejuízos suportados pelo Estado, vários 

leilões de vagões e carros de passageiros foram realizados nos últimos anos pela Rede 

Ferroviária Federal – Administração Geral do Rio de Janeiro, quando referidos veículos 

chegaram a ser vendidos a preços de R$80,00 (oitenta reais), e em quantias não muito 

diferentes, abaixo mesmo de mercadorias vendidas a preço de papelão.  

A exemplo do valor do truque acima descrito, trata-se de um componente do 

conjunto formado por duas unidades por vagão, que somados, pelo preço de mercado, 

corresponderiam ao total de R$90.000,00 (noventa mio reais), muito acima dos valores 

arrematados em hasta pública.   

Utilizando-se outro referencial, como o peso (tara) dos veículos ferroviários 

(vagões de carga, carros de passageiros e locomotivas), multiplicados, ainda que pelo 

preço de papelão, jamais corresponderiam aos valores obtidos com a venda pública. 

De fato, a maioria destes bens ferroviários estavam em condições de serem 

submetidos a reforma e recuperação, aptos para reutilização no serviço público de 

transporte ferroviário, no entanto, serviram, exclusivamente, para alimentar a cobiça de 

pessoas inescrupulosas que pouco se importam com o desenvolvimento econômico do 

país e os benefícios que poderiam ser disponibilizados aos usuários. 

A exemplo da viabilidade de recuperação, reforma e modernização de bens 

ferroviários, a Concessionária Ferrovia Tereza Cristina encaminhou a Polícia Federal 
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de Piracicaba documentação relativo a algumas locomotivas diesel-elétricas arrematadas 

em leilões da Rede Ferroviária Federal, realizados nas cidades de Jundiaí e Campinas, 

constando projeto de reforma e fotografias coloridas das situações dos veículos antes e 

depois da recuperação. 

Todas foram recuperadas em sua totalidade, apresentando aspecto de veículos 

novos, portanto, em perfeito estado e em condições de serem utilizadas para puxar 

vagões de carga no sistema de transporte ferroviário.  

As conclusões que foram obtidas durante os exames realizados nos truques e 

rodeiros localizados no pátio da empresa de ferro-velho MMML, indicam, na ótica dos 

especialistas em regulação, que houve descumprimento do pactuado no termo de 

ajustamento de conduta celebrado entre a concessionária e a ANTT, que detalha as 

condições e formas de substituição para os vagões destruídos. 

Sobre estes componentes utilizados em vagões, carros de passageiros e 

locomotivas, também concluíram os peritos federais, após acurado exame pericial, que 

sua maioria corresponde a bens de primeira vida, das três tecnicamente possíveis de 

classificação, de ordem decrescente, com base no desgaste da roda ferroviária, medida 

através de sua bandagem.  

As conclusões oficiais comprovam que os bens ferroviários comercializados 

indevidamente estavam, na época da operação comercial, plenamente em condições de 

serem utilizados com eficiência e segurança no serviço público de transporte ferroviário 

de carga e de passageiros.  

O corte ilegal de vagões ferroviários de propriedade da RFFSA ocorreu em 

vários pátios ao longo da Malha Paulista, conforme constatado durante as ações 

preventivas executadas por Policiais Ferroviários Federais, devidamente noticiados na 

mídia nacional, a exemplo do ocorrido no Pátio da Estação Ferroviária de Iperó/SP, 

quando vários funcionários do ferro-velho MMML foram surpreendidos nesta prática 

criminosa. 

O abandono era total, tanto é que 05 (cinco) locomotivas da extinta RFFSA, 

identificadas por seus prefixos e números 3501, 3507, 3510 e 3706, foram cortadas no 

Pátio de Presidente Altino, município de São Paulo, em 17.10.2002, por funcionários de 

uma grande empresa siderúrgica, conforme consta de relatórios dos policiais 

ferroviários federais, devidamente instruído com fotos, que foram apresentados a Polícia 

Federal.  
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Outro lamentável fato corresponde a cortes de dezenas de vagões de carga no 

Pátio da Estação Ferroviária de Samaritá, no município de São Vicente, cujos autores 

são os mesmos, ou seja, pessoas do corpo de funcionários e proprietários do ferro-velho 

MMML de Piracicaba, de um lado, e funcionários e diretoria da concessionária de 

outro.  

As ações criminosas e lesivas ao patrimônio público nacional foram executadas 

também sobre as bases do mesmo contrato comercial celebrado entre os envolvidos.  

Tal assertiva tem lastro nos documentos apresentados a Polícia Federal por 

funcionário da inventariança da extinta RFFSA, correspondente a relação de vagões 

existentes no pátio da respectiva estação, e cópia do boletim de ocorrência registrado na 

ocasião.  

Segundo informou, os cortes dos vagões ocorreram no pátio de manobras da 

Estação de Samaritá, e na época havia muitos funcionários da concessionária 

trabalhando no local, portanto, não podem alegar desconhecimento, muito menos se 

eximir de qualquer responsabilidade, haja vista que a empresa responsável pelos cortes 

era sua parceira comercial. 

Prosseguindo com os atos de investigação e levantamentos, foi realizadas 

diligências no Pátio da Estação Ferroviária de Itapetininga, em vista da existência de 

uma ponte rolante em funcionamento e duas locomotivas diesel-elétricas de números 

3115 e 3709, pertencentes a extinta RFFSA, na sede de uma empresa particular.  

Na ocasião ficou comprovado que a ponte rolante em operação naquela empresa 

é de propriedade da Rede Ferroviária Federal e havia sido subtraída da oficina de 

locomotivas próximo a estação ferroviária local.  

A omissão da concessionária em não preservar o patrimônio público ferroviário 

permitiu também a prática criminosa por várias prefeituras ao longo de trechos de 

ramais ferroviários, que promoveram a retirada de via permanente e instalações de obras 

de arte sem os processos (técnicas) adequados e autorização dos órgãos governamentais, 

como exemplo do Ramal de Piracicaba – Nova Odessa. 

Aparentemente não há qualquer interesse da concessionária em manter ramais 

ferroviários que não são economicamente lucrativos, o que não justifica em hipótese 

alguma o descumprimento das cláusulas contratuais em vigor.  

No caso de desinteresse em manter sob concessão qualquer bem ferroviário, 

como a exemplo dos ramais citados, a medida correta seria promover a devolução dos 

mesmos ao Poder Concedente, efetivando-se a total desvinculação do bem com a 
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concessão do serviço público, de forma a impedir sua degradação e outros atos 

criminosos.  

Foram identificados indícios concordantes da autoria dos delitos em questão, 

demonstrados por documentos, fotos, relatórios e depoimentos, indicando que a mesma 

carreta de cor amarela, de propriedade do ferro-velho MMML fora utilizada no 

transporte de uma máquina esteira com garra, equipamento usado para carregar os 

materiais ferroviários obtidos com os cortes de vagões nas Estações Ferroviários de 

Itirapina e Samaritá. 

A busca de comprovação dos atos nocivos e prejudiciais ao sistema de transporte 

ferroviário e igualmente aos cofres públicos, me levou a realizar, pessoalmente, 

levantamentos no Pátio da Estação de Samaritá, localizada no município de São 

Vicente, sob concessão, onde ficou definitivamente comprovado os delitos de danos e 

furto de vagões de carga e seus componentes, sendo na ocasião produzido vasto material 

audiovisual e fotográfico, correspondendo a dezenas de vagões, truques, materiais e 

equipamentos ferroviários que foram submetidos a cortes intencionais e destrutivos com 

emprego de maçarico, retratados em auto circunstanciado (Figura 20). 

Trata-se de bens não operacionais e desvinculados do serviço público de 

transporte ferroviário, já sobre a propriedade do Departamento Nacional de Infra-

Estrutura dos Transportes, portanto, a concessionária deveria se abster de qualquer ação 

relacionado a esse patrimônio. 

As imagens fotográficas deste local retratam a destruição dos vagões por meio 

do processo de oxicorte de longarinas e chaparias, retirada de engates, timoneria de 

freio e truques, estes como componentes de maior valor econômico do veículo 

ferroviário. 

As narrativas de um funcionário da inventariança da RFFSA sobre a ação 

fiscalizatória realizada no referido pátio, imputam responsabilidade aos funcionários do 

ferro-velho MMML, que na ocasião foram surpreendidos cortando os vagões 

garageados no respectivo pátio ferroviário. 
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Vista fotográfica da carreta tipo prancha, de cor 
amarela, com suas sapatas hidráulicas acionadas, 

parada no Pátio da Estação Ferroviária de 
Samaritá, município de São Vicente, utilizada para 

transporte da máquina esteira da empresa MMML de 
Piracicaba, cuja foto foi fornecida em audiência 

por servidor da extinta RFFSA 

 

Vista fotográfica da carreta tipo prancha, de cor 
amarela, com suas sapatas hidráulicas acionadas, 

parada no Pátio da Estação Ferroviária de 
Samaritá, município de São Vicente, utilizada 
para transporte da máquina esteira da empresa 
MMML de Piracicaba, cuja foto foi fornecida 

em audiência por servidor da extinta RFFSA. 

 Vista da máquina esteira com garra em operação 
no Pátio da Estação Ferroviária de Samaritá, 

município de São Vicente, de propriedade da mesma 
empresa de Piracicaba, utilizada para movimentação 

e carregamento de truques, e demais partes dos 
vagões cortados, cuja foto foi fornecida em 
audiência pelo servidor da extinta RFFSA  

 

Vista da máquina esteira com garra em 
operação no Pátio da Estação Ferroviária de 

Samaritá, município de São Vicente, de 
propriedade da mesma empresa de Piracicaba, 

utilizada para movimentação e carregamento de 
truques, e demais partes dos vagões cortados 

Figura 20 - Imagens da carreta e da máquina esteira com garra em uso nos pátios de 
Samaritá. 

Os mesmos materiais e equipamentoas utilizados por funcionários da empresa 

MMML para cortar vagões no Pátio da Estação Ferroviária de Samaritá, no município 

de São Vicente, foram utilizados para o corte e destruição de vagões no Pátio da Estação 

de Itirapina/SP, conforme ilustram as fotos a seguir (Figura 21): 
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Vista fotográfica da carreta tipo prancha, de cor 
amarela, com suas sapatas hidráulicas acionadas, 

parada no Pátio da Estação Ferroviária de 
Itirapina/SP, cuja foto foi tirada por Policial 
Ferroviário Federal durante uma ação  no 

referido local, resultando na prisão de 
funcionários da empresa MMML 

Vista fotográfica de outro ângulo da máquina 
esteira com garra em operação no Pátio da 

Estação Ferroviária de Itirapina, de 
propriedade da empresa MMML 

 

 

Vista fotográfica de outro ângulo da mesma  prensa 
hidráulica em operação no Pátio da Estação 

Ferroviária de Itirapina 

 

 

Vista fotográfica da prensa hidráulica em 
operação no Pátio da Estação Ferroviária de 
Itirapina , de propriedade da mesma empresa, 
utilizada para prensa de chaparias de vagões 

cortados por maçarico, que consta do mesmo 
relatório policial  

Figura 21 - Imagens da carreta e da máquina esteira com garra em uso nos pátios de 
Itirapina. 

Os exames contábeis realizados nos documentos apreendidos durante a operação 

policial denominada Fora dos Trilhos identificam os receptadores e o montante de 

material ferroviário negociado, correspondendo, daquilo que foi contabilizado, por volta 

de alguns milhares de toneladas, comercializados diretamente sem autorização 

governamental, cuja arrecadação beneficiou os envolvidos, e não os cofres públicos.  

A farra era tão lucrativa que até mesmo um conhecido empresário do ramo de 

sucatas, instalado próximo a capital deste Estado, que outrora comercializava sucatas, 
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passou a explorar, após participar de sucessivos leilões promovidos pela Rede 

Ferroviária Federal, de atividades relacionadas com recondicionamento, recuperação e 

locação de vagões e locomotivas.   

Referido comerciante teve considerável evolução econômica e de seu 

empreendimento, provavelmente, graças aos preços baixos na arrematação e aquisição 

de bens ferroviários, como vagões de carga, e demais materiais e equipamentos de alta 

qualidade e valor econômico, revendendo-os no mercado paralelo, principalmente para 

empresas siderúrgicas, e/ou as concessionárias do serviço público de transporte 

ferroviário.  

No caso concreto, efetuou a compra de vários vagões em leilão realizado pela 

RFFSA, pagando o preço em média entre R$5.000,00 a R$10.000,00. Após proceder a 

reforma dos mesmos, foram vendidos a concessionária por R$13.000.000,00 (treze 

milhões de reais), pagos por 109 (cento e nove) unidades, correspondendo a um valor 

médio de R$119.000,00 (cento e dezenove mil reais), típico de um comércio altamente 

lucrativo, ainda mais pelos preços vis pagos na aquisição.  
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Lista de Bens Ferroviários Vendidos em Hasta Pública, com os Preços Negociados 

 

Outro método utilizado para comprovar a venda a preços reles, foi a utilização 

de parâmetros de comparação de preços dos bens ferroviários negociados ao longo 

destes anos pós-desestatização, tanto pela RFFSA, quanto pelas concessionárias, com 

tabelas de empresas privadas do ramo ferroviário, a exemplo da sociedade empresarial 

INO TECNOLOGIA EM MOTORES ELÉTRICOS LTDA, que atua no ramo de 
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recuperação e recondicionamento de geradores principais e motores de tração de 

locomotivas diesel-elétricas. 

O valor do serviço para recondicionamento um motor elétrico de tração, 

componente do sistema de truque de uma locomotiva, corresponde a cifra muito 

superior aos valores das locomotivas diesel-elétricas de propriedade da União vendidas 

em leilão público, ou diretamente pelas concessionárias, denotando forte indício de 

fraude nos processos licitatórios conduzidos por servidores da Administração Geral da 

Rede Ferroviária Federal.    

Algumas locomotivas elétricas (não operacionais – fora de concessão) que foram 

localizadas na oficina da concessionária em Sorocaba, após providências legais 

requisitas a ANTT, passaram a ser removidas para o Pátio de Triagem Paulista, no 

município de Bauru/SP, porém, naquele local foi possível observar que muitas 

locomotivas já removidas estão sendo colocadas diretamente no solo, pois não possuem 

mais seus conjuntos de truques, fato indicativo de que estavam sendo canibalizadas, 

conforme comprova o conjunto de imagens a seguir (Figura 22): 

Imagem do Pátio da Estação Ferroviária de Triagem 
Paulista/Bauru Imagem do caminhão da empresa SERTEMIL  

transportando um conjunto de truque de 
locomotiva elétrica 

 

Imagem do caminhão da empresa SERTEMIL  transportando um conjunto de truque de locomotiva 
elétrica 
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Imagem de cinco locomotivas elétricas (não 
operacionais), removidas por responsabilidade da 

concessionária, paradas no Pátio da Estação 
Ferroviária de Triagem Paulista, no município de 

Bauru, sem seus conjuntos de truques 

Imagem de três locomotivas elétricas (não 
operacionais), removidas por responsabilidade 
da concessionária, paradas no Pátio da Estação 
Ferroviária de Triagem Paulista aparentemente 

sem os conjuntos de truques 

Imagem de uma locomotiva elétrica, removidas 
por responsabilidade da concessionária,  paradas 
no Pátio da Estação Ferroviária de Triagem Paulista, 

sem seu conjunto de truque 

Mesma imagem da locomotiva elétrica, com 
destaque para sua parte inferior, comprovando a 

falta do conjunto de truque 

Imagem de três locomotivas elétricas (não 
operacional), removidas por responsabilidade da 

concessionária, paradas no Pátio da Estação 
Ferroviária de Triagem Paulista, no município de 

Bauru, aparentemente sem os conjuntos de truques 

Imagem de outro ângulo das mesmas locomotivas 
elétricas (não operacional) 
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Imagem de seis locomotivas elétricas (não 
operacional), removidas por responsabilidade da 

concessionária, paradas no Pátio da Estação 
Ferroviária de Triagem Paulista, no município de 

Bauru, aparentemente sem os conjuntos de truques 

Imagem da locomotiva elétrica (não 
operacional) de número 2115 parada no Pátio da 

Estação Ferroviária de Triagem Paulista, no 
município de Bauru, aparentemente sobre 

truques de vagão 

Imagem aproximada da locomotiva elétrica (não 
operacional) de número 2115, paradas no Pátio da 

Estação Ferroviária de Triagem Paulista, no 
município de Bauru 

Imagem da locomotiva elétrica (não 
operacionais) de número 2114 parada no Pátio 
da Estação Ferroviária de Triagem Paulista, no 
município de Bauru, sem o conjunto de truque 

Imagem de outro ângulo da locomotiva elétrica 
(não operacional) de número 2114 parada no Pátio 

da Estação Ferroviária de Triagem Paulista, no 
município de Bauru, sem o conjunto de truque 

Imagem de outro ângulo da locomotiva elétrica 
(não operacional) de número 2114 parada ao 
lado de outras do mesmo modelo, no Pátio da 

Estação Ferroviária de Triagem Paulista, sem o 
conjunto de truque 
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Imagem de quatro locomotivas elétricas (não 
operacionais), de números 2129, 2110 e 2120, 
sendo a primeira a esquerda sem o numeração 
aparente, removidas por responsabilidade da 
concessionária, paradas no Pátio da Estação 

Ferroviária de Triagem Paulista, no município de 
Bauru 

Imagem de outro ângulo de uma destas 
locomotivas elétricas (não operacional) paradas 

no Pátio da Estação Ferroviária de Triagem 
Paulista, no município de Bauru, sem o conjunto 

de truque 

Imagem de outro ângulo ainda mais próximo de uma 
destas locomotivas elétricas, comprovando a falta 

do conjunto de truque 

Imagem de três locomotivas elétricas (não 
operacionais), de números 2120, 2108 e 2102 

removidas por responsabilidade da 
concessionária, paradas no Pátio da Estação 

Ferroviária de Triagem Paulista, no município de 
Bauru 

Imagem de uma locomotiva elétrica (não 
operacional), com logotipo da FEPASA, removida 
por responsabilidade da concessionária,  parada no 

Pátio da Estação Ferroviária de Triagem Paulista, 
sem o conjunto de truques, colocada diretamente 

no solo, e ao seu lado, um conjunto de truque 
separado da locomotiva 

Imagem de outro ângulo, da mesma locomotiva 
com logotipo da FEPASA, sem o conjunto de 
truques, colocada diretamente no solo, e ao seu 

lado, um conjunto de truque separado da 
locomotiva 
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Mesma imagem, aproximada 
Imagem da locomotiva elétrica (não 

operacional), com logotipo da FEPASA, de 
número 2022, removida por responsabilidade 
da concessionária,  parada no Pátio da Estação 
Ferroviária de Triagem Paulista, sem o conjunto 

de truques, colocada diretamente no solo 

Imagem de um truque de locomotiva elétrica 
colocado no solo ao lado de uma locomotiva com 

logotipo da FEPASA 

Imagem de outro ângulo do mesmo truque de 
locomotiva elétrica colocado no solo do Pátio da 

Estação Ferroviária de Triagem Paulista 

 

Imagem de um conjunto de truque de locomotiva elétrica sobre a carroceria de um caminhão da empresa 
SERTEMIL, sendo transportado para outro local onde encontram-se paradas outras locomotivas elétricas, 

que não estão com seu conjunto de truques, que serão removidas, pela via férrea, para o Pátio da 
Estação Ferroviária de Triagem Paulista, no município de Bauru 

Figura 22 – Imagens obtidas no Pátio de Triagem Paulista no Município de Bauru/SP 

Os funcionários e prepostos da concessionária, em conluio com empresas 

terceirizadas, atuaram criminosamente ao longo da malha ferroviária neste Estado, com 

capacidade logística eficiente, ora cortando vagões e locomotivas, ora erradicando 

ilegalmente quilômetros de via férrea em de inúmeros trechos ferroviários, promovendo 

a venda no mercado paralelo de todo tipo de material ferroviário, sob concessão ou não.  
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No ano de 2000 a concessionária promoveu a venda desautorizada de 

componentes de subestação do sistema da rede aérea (eletrificada) da extinta 

FEPASA/RFFSA, na cidade de Ourinhos/SP, que não foi objeto de arrendamento.  

Este acontecimento por si só é capaz de comprovar que as ações criminosas 

tiveram início logo após o processo de desestatização do serviço público de transporte 

ferroviário.  

A seguir será demonstrado a materialidade de vários fatos identificados no curso 

dos levantamentos in loco realizados ao longo da Malha Paulista da Rede Ferroviária 

Federal, correspondentes a vandalismo, destruição, furto e desvio do patrimônio público 

nacional, condutas com forte repercussão em seara criminal. 

Os acontecimentos que se perpetuaram nestes últimos anos de concessão 

deixaram vestígios que saltam aos olhos, de fácil localização e identificação, e outros 

latentes, dissimulados e ocultados pelas concessionárias, principalmente quando 

justificam suas ações por meio de autorizações do Poder Concedente que nunca 

existiram, ou com base em questões legais contidas nas cláusulas do contrato de 

concessão, que de fato não dão qualquer respaldo para o comportamento ilegal de seus 

diretores e funcionários.   

Nestes anos se mantiveram impunes, principalmente, diante da falta de ações 

efetivas da agência reguladora e da Rede Ferroviária Federal, que permitiram toda sorte 

de acontecimentos que infligiram consideráveis danos ao patrimônio é ao serviço 

público, na sua maioria de difícil e elevada reparação econômica.  

Todos os vestígios identificados foram submetidos a exames periciais de 

contabilidade, informática e de engenharia, visando obter evidências que 

comprovassem a materialidade delitiva, quanto aos enormes danos e prejuízos causados, 

furtos e desvios dos materiais ferroviários da extinta FEPASA/RFFSA, tanto para os 

operacionais, quanto os não operacionais, localizados, identificados e apreendidos 

durante a execução da operação policial denominada Fora dos Trilhos.  

Os exames foram realizados objetivando identificar os meios empregados 

durante o corte intencional e destrutivo destes bens públicos; os registros, anotações e 

lançamentos contábeis das operações comerciais de venda e compra deste material; a 

regularidade da escrita contábil; as pessoas, sócios e funcionários das empresas 

envolvidas na trama criminosa, assim como os intermediários e receptadores que 

negociaram referidos materiais; o tempo, os locais e a regularidade dos crimes 

praticados, e outros esclarecimentos. 
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Os exames periciais de engenharia foram realizados por Peritos Criminais 

Federais das Superintendências Regionais da Polícia Federal nos Estados de São Paulo 

e Paraná, cujas conclusões foram relatadas nos respectivos laudos e comprovam a 

materialidade delitiva 

A vultosa quantidade de notas fiscais das operações comerciais envolvendo a 

venda de materiais ferroviários entre as empresas investigadas, somam 1.738 (mil 

setecentos e trinta e oito) documentos fiscais, totalizando por volta de 2.703.261 (dois 

milhões, setecentos e três mil, duzentos e sessenta e um) quilos de equipamentos e 

componentes ferroviários da extinta RFFSA, vendidos diretamente sem licitação, 

cujos recursos não foram para o Tesouro Nacional, e sim, para favorecer os 

integrantes da organização criminosa.   

Inúmeros vagões parados nas linhas de estacionamento da Estação Ferroviária 

de Samaritá, município de São Vicente, correspondem a bens desvinculados do serviço 

público de transporte ferroviário, no entanto, foram objeto da ação criminosa de 

funcionários das empresas investigadas, na vigência e execução daquele contrato 

comercial para venda direta dos bens da RFFSA.  

Os processos de oxicorte utilizados naquele local causaram danos irreparáveis 

aos veículos ferroviários, transformando componentes da estrutura metálica em sucata.   

Estes bens, segundo consta, foram devolvidos ao Poder Concedente, portanto, 

jamais poderiam ter sido cortados/destruídos pelas empresas ligadas à concessionária. 

As primeiras constatações e registros sobre estes fatos foram feitos por 

funcionários da Agência Nacional de Transportes Terrestres, conforme consta de 

relatório de inspeção eventual, elaborado em FEV.2008 por especialista em regulação, 

em face de denúncia anônima.  

Na respectiva inspeção foi constatado que os números de identificação dos 

veículos ferroviários haviam sido retirado, não sendo possível identificá-los. 

Amparado nestas constatações é possível afirmar com segurança que a 

concessionária não tinha nenhuma intenção de promover a substituição dos vagões 

cortados durante sua gestão do contrato de concessão da Malha Paulista, descumprindo 

preceito legal contido na Lei Sobre Concessões e Permissões, que determina a 

realização de inventário atualizado, e das cláusulas contratuais. 

No local foi possível constatar a dilapidação de inúmeros vagões de vários 

modelos, com a inscrição “DEVOLVIDO”, e conseqüente subtração de longarinas, 

truques, engates, timoneria de freio, e chaparias obtidas com o corte por meio de 
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maçaricos, incluindo parte da estrutura metálica de um carro de passageiro de aço-inóx, 

todos os bens públicos garageados no local vistoriado, conforme conjunto de imagens 

abaixo (Figura 23). 

 

Vista da entrada da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, no município de São Vicente 

Vista ampliada da entrada da estação ferroviária 
de SAMARITÁ, no município de São Vicente 

 

Vista ampliada da estrutura metálica danificada do 
antigo posto de abastecimento da estação ferroviária 

de SAMARITÁ 

Vista da estrutura metálica danificada do antigo 
posto de abastecimento da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, e do tanque de combustível 

 

Vista de um vagão de carga garageado no pátio da 
estação ferroviária de SAMARITÁ 

Vista de vagões garageados no pátio da estação 
ferroviária de SAMARITÁ, danificados por corte 

intencional 
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Vista de um carro de passageiro de aço-inóx 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, sem prefixo aparente, danificado por 
corte intencional, apresentando a falta de 

componentes e acessórios 

Vista do vagão ferroviário prefixo (PBQ 369135-
7), sobreposto ao outro, garageado no pátio da 

estação ferroviária de SAMARITÁ, apresentando 
a falta de engates, truques e demais componentes 

 

Vista de um vagão de carga prefixo PBR 369725-0 
sobreposto ao outro, garageado no pátio da estação 
ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369152-7), garageado 
no pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 

apresentando a falta de engates, truques e demais 
componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista de um vagão de carga prefixo PBR 369725-0 
sobreposto a outro, garageados no pátio da estação 
ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
sendo de prefixos PBR 369124-? (acima) e 

PBR369177-2 (abaixo – foto abaixo com melhor 
nitidez), garageados no mesmo pátio, 

apresentando a falta de engates, truques e demais 
componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA” 
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Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369124-?), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
apresentando a falta de engates, truques e demais 

componentes, constando a inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA” 

Vista do mesmo vagão de carga com prefixo e 
sua numeração aparente (PBR 369124-?), 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369125-0), garageado no 

pátio da estação,  constando a inscrição 
“DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista do mesmo vagão de carga demonstrando de 
forma ampliada a inscrição “DEVOLVIDO 

RFFSA”  

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369152-7) ou PBQ 

369152-7, garageado no pátio da estação ferroviária 
de SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 

truques e demais componentes, constando a inscrição 
“DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
de prefixos PBR 36912-0 (acima) e PBR 369152-

7 (abaixo), garageados no pátio da estação 
ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a falta 

de engates, truques e demais componentes, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  



84 
 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369177-2), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
apresentando a falta de engates, truques e demais 

componentes, constando a inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA 

Vista do vagão de carga prefixo PBR 369124, 
sobreposto ao vagão PBR 369177-2, garageados 
no pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 

apresentando a falta de engates, truques e demais 
componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369143-?), garageado no 

pátio da estação, com  inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA” 

Vista do vagão de carga prefixo PBQ 369144-6, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, garageado no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  
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Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369013-0), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
apresentando a falta de engates, truques e demais 

componentes, constando a inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA” 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369044-?), no pátio da 
estação apresentando a falta de engates, truques e 
demais componentes, constando “DEVOLVIDO 

RFFSA”  

Vista ampliada do mesmo vagão de carga sobre 
seu prefixo e sua numeração (PBQ 369044-?), 

constando a direita da imagem, a inscrição 
“DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente(BPQ 369004-?), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
apresentando a falta de engates, truques e demais 

componentes, constando a inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA” 

Vista de vagões de carga um sobreposto a outro 

 



86 
 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369140-3), garageado no 

pátio da estação, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista do mesmo vagão de carga sob outro ângulo, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369007-5), garageado no 

pátio, apresentando a falta de engates, truques e 
demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista do mesmo vagão de carga sob outro ângulo 

 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua numeração aparente (PBQ 369007-5), garageado no pátio da 
estação ferroviária, apresentando a falta de engates, truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA” 
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Vista do vagão de carga prefixo FBQ 690028-8, 
sobreposto a outro, garageados no pátio da estação 

ferroviária, apresentando a falta de engates, truques e 
demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista do mesmo e vagão de carga sob outro 
ângulo, constando à esquerda da imagem a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369???-?), garageado no 

pátio da estação, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a esquerda 

da imagem a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista do vagão de carga sob outro ângulo 

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBO 369005-9), garageado 
no pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 

apresentando a falta de engates, truques e demais 
componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA” 
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Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369028-8), garageado no 
pátio da estação ferroviária, apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista do vagão de carga prefixo PBQ 369028-8, 
sobreposto ao vagão prefixo PBQ 369005-9, 

apresentando a falta de engates, truques e demais 
componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
com prefixo e sua numeração aparente (PBQ 

369080-6), apresentando a falta de engates, truques e 
demais componentes, com a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369150-1), garageado 

no pátio da estação, apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, 

constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
com prefixos e sua numeração aparentes (PBQ 

369150-1) e PB?369080-6, garageados no pátio da 
estação ferroviária, apresentando a falta de engates, 

truques e demais componentes, constando a inscrição 
“DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369046-6), garageado 
no pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 

apresentando a falta de engates, truques e demais 
componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA” 
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Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369150-1), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
apresentando a falta de engates, truques e demais 

componentes, constando a inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA”  

Vista do mesmo vagão de carga com prefixo e 
sua numeração aparente (PBQ 369190-0), 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

esquerda da imagem a inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA”  

 

”  

Vista ampliada da inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”, do vagão de carga com prefixo e sua numeração 
aparente (PBQ 369190-0) 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369090-3), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
apresentando a falta de engates, truques e demais 

componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista de outro ângulo do mesmo vagão de carga 
com prefixo e sua numeração aparente 

(PBQ 369090-3) 
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Vista de outro ângulo do mesmo vagão de carga com prefixo e sua numeração aparente (PBQ 369090-3) 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369015-6), garageado no 
pátio da estação ferroviária, apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369108-?), no pátio 
da estação ferroviária, apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, com a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBR 369046-6), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
apresentando a falta de engates, truques e demais 

componentes, constando a inscrição “DEVOLVIDO 
RFFSA”  

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369190-0), garageado 

no pátio da estação apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, 

constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 
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Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, garageado no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO A RFFSA”  

 

Vista do vagão gôndola com prefixo e  numeração - 
GPD 6272838), com a inscrição “A REPARAR” 

 

Vista do vagão gôndola com prefixo e  numeração - 
GPD 626283-5), em aparente bom estado de 

conservação 

 

Vista do TRUQUE do vagão gôndola com prefixo 
e  numeração - GPD 6272838, em aparente bom 

estado 

Vista de outro ângulo do vagão gôndola com 
engate incompleto, em aparente bom estado de 

conservação 
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Vista do vagão gôndola sem a estrutura superior e 
prefixo e  numeração aparentes 

Vista da identificação na longarina do vagão 
gôndola em questão 

 

 

Vista do truque com rodas em bom estado de 
conservação, acoplado a parte de longarina com 

vestígios de corte por uso de maçarico 

 

Vista ampliada da roda do truque em questão 

 

 

Vista da longarina sem truques e chaparias da 
estrutura superior,  com numeração aparente (PMC 

332115-1) 

 

Vista por outro ângulo da mesma longarina (PMC 
332115-1) 
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Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369187-0), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO A RFFSA”  

Vista ampliada do mesmo vagão sobre a inscrição 
“DEVOLVIDO A RFFSA”  

 

Vista de um rodeiro com rodas em bom estado de 
conservação, acoplado a parte de longarina com 

vestígios de corte por uso de maçarico e de um vagão 
de carga com sua estrutura superior com partes 

cortadas 

Vista de um rodeiro com rodas em bom estado de 
conservação, acoplado a parte de longarina com 

vestígios de corte por uso de maçarico 

 

Vista de vários rodeiros e truques com rodas em bom estado de conservação, alguns acoplados a parte de 
longarinas com vestígios de corte por uso de maçarico 
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Vista de um rodeiro com rodas em bom estado de 
conservação e de um truque , acoplado a parte de 

longarina com vestígios de corte por uso de maçarico 

Vista de parte de longarina de vagão com 
vestígios de corte intencional e destrutivo por uso 

de maçarico 

 

Vista de um truque de vagão com rodas em aparente 
bom estado de conservação, acoplado a parte de uma 

longarina com vestígios de corte intencional e 
destrutivo por uso de maçarico 

Vista de parte de longarina de vagão com 
vestígios de corte intencional e destrutivo por uso 

de maçarico 

 

Vista de um truque de vagão com rodas em  aparente 
bom estado de conservação, e parte de uma longarina 

com vestígios de corte intencional e destrutivo por 
uso de maçarico 

 

Vista de parte de longarina de vagão com 
vestígios de corte intencional e destrutivo por uso 

de maçarico 
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Vista de uma longarina de vagão com prefixo PMC 
33205-4, sem o conjunto de truques e demais 

acessórios e componentes 

Vista três conjuntos de rodeiros com rodas em 
aparente bom estado de conservação, encontrados 
próximos aos vagões cortados intencionalmente 

com vestígios de uso de maçarico 

 

Vista de dois conjuntos de rodeiros com rodas em 
aparente bom estado de conservação, encontrados 
próximos aos vagões cortados intencionalmente, 

apresentando vestígios de corte por maçarico 

Vista de um rodeiro de vagão com rodas em  
aparente bom estado de conservação, acoplado a 
parte de uma longarina com vestígios de corte 
intencional e destrutivo por uso de maçarico 

 

Vista de chaparias de estrutura superior de vagões, 
apresentando vestígios de corte destrutivo por uso de 

maçarico 

Vista de dois conjuntos de rodeiros com rodas em 
aparente bom estado de conservação, encontrados 
próximos aos vagões cortados intencionalmente 

com vestígios de uso de maçarico 



96 
 

 

Vista de um truque de vagão com rodas em  aparente 
bom estado de conservação, acoplado a parte de uma 

longarina com vestígios de corte intencional e 
destrutivo por uso de maçarico 

Vista de uma longarina de vagão com prefixo 
PMC 332162-6, sem o conjunto de truques e 

demais acessórios e componentes 

 

Vista de uma longarina de vagão, sem o conjunto de 
truques e demais acessórios e componentes, servindo 

como apoio para uma chaparia de vagão com 
aparente cortes por meio de maçarico 

 

Vista de uma imagem da mesma longarina sob 
outro ângulo, assim como de parte do pátio de 
manobras da estação ferroviária sem os trilhos, 

dormentes e demais componentes usados na 
construção de via permanente (férrea) 

 

Vista de chaparias de estrutura superior de vagões, 
apresentando vestígios de corte destrutivo por uso de 
maçarico, e ao fundo, vagões cortados pelo mesmo 

processo destrutivo 

Vista de chaparias de estrutura superior de 
vagões, apresentando vestígios de corte destrutivo 

por uso de maçarico 
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Vista de chaparias de estrutura superior de vagões, 
apresentando vestígios de corte destrutivo por uso de 

maçarico 

 

Vista parcial de uma longarina de vagão sem sua 
estrutura metálica superior, com vestígios de cortes 

destrutivos por maçarico em sua coluna 

Vista de uma longarina de vagão sem sua 
estrutura metálica superior, com vestígios de 

cortes por maçarico em suas colunas, servindo 
como apoio para uma chaparia de vagão com 

aparentes cortes pelo mesmo processo destrutivo 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 3691?9-8), garageado no 

pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 
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Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista do vagão de carga com prefixo e sua 
numeração aparente (PBQ 369193-4), garageado 
no pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista de chaparias de estrutura superior de vagões, 
apresentando vestígios de corte destrutivo por uso de 

maçarico 

Vista parcial de uma longarina de vagão sem sua 
estrutura metálica superior, com vestígios de 

cortes destrutivos por maçarico em sua coluna, 
e partes de chaparia de vagões também com 

vestígio de cortes pelo mesmo processo 

 

Vista parcial de uma longarina de vagão sem sua 
estrutura metálica superior, com vestígios de cortes 
destrutivos por maçarico em sua coluna, assim 

como, parte de chaparia de vagão com prefixo GFD 
31916, também com vestígio de cortes pelo mesmo 

processo 

Vista parcial de uma longarina de vagão com 
truque, com vestígios de cortes  por maçarico em 

sua coluna e estrutura superior 
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Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração 
aparente (PBQ 369072-5), garageado no pátio da 
estação ferroviária de SAMARITÁ, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista sob outro ângulo do mesmo vagão de carga 
com prefixo e  numeração aparente (PBQ 
369072-5), garageado no pátio da estação 

ferroviária de SAMARITÁ, constando a inscrição 
“DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, com prefixo e número PDR 369166-7 (acima) e PDR 
369065-2  (abaixo), garageados no pátio da estação ferroviária 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e número PDR 
369065-2, garageado no pátio da estação ferroviária 

de SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista do vagão de carga com prefixo e número 
PDR 369166-7, garageado no pátio da estação 

ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a falta 
de engates, truques e demais componentes, 

constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  
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Vista de inúmeros vagões de carga amontoados uns 
aos outros, garageados no pátio da estação 

ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
garageado no pátio da estação ferroviária de 

SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração ilegível, garageado no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração 
aparente (PBQ 369095-4), garageado no pátio da 
estação ferroviária de SAMARITÁ, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
garageado no pátio da estação ferroviária, 

apresentando a falta de engates, truques e demais 
componentes, constando no que esta abaixo o 

prefixo e numeração PB? 369075-0 e a inscrição 
“DEVOLVIDO RFFSA” 
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Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração 
aparente (PBQ 369068-?), apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes estruturais,  

garageado no pátio da estação ferroviária 

Vista do mesmo vagão de carga sob outro ângulo 

 

 

 

Vista de dois vagões, sendo a direita da imagem uma 
gôndola sem parte de sua estrutura metálica superior, 
com vestígios de cortes destrutivos por maçarico 
em sua coluna, além de chaparias de vagões no 

solo, com os mesmos vestígios 

Vista do mesmo vagões (gôndola), com vestígios 
de cortes destrutivos por maçarico em suas 

colunas 

 

Vista de parte da estrutura de vagão do tipo gôndola, 
com vestígios de cortes destrutivos por maçarico 

Vista de parte da estrutura de vagão do tipo 
gôndola, com vestígios de cortes destrutivos por 

maçarico 
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Vista da estrutura metálica de vagão do tipo gôndola, 
com vestígios de cortes destrutivos por maçarico em 

suas colunas 

Vista da estrutura metálica de vagão do tipo 
gôndola, com vestígios de cortes destrutivos por 

maçarico em suas colunas 

 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração 
aparente (PBR 369166-7), garageado no pátio da 
estação ferroviária de SAMARITÁ, constando na 

lateral direita da imagem a inscrição 
“DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista de outros vagões de carga amontoados uns 
sobre os outros, garageados no pátio da estação 

ferroviária, apresentando a falta de componentes, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e  
numeração  aparente  (PBR 369065-2), 

garageado no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, constando na lateral direita da 

imagem a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista de uma porta que compõe a estrutura 
metálica superior de vagão de carga, garageado 
no pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, 

com vestígios de corte por maçarico 
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Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração 
aparente (PBR 369047-4), garageado no pátio da 

estação ferroviária de apresentando a falta de 
engates, truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e  
numeração  aparente  (PBQ 369085-7), 

garageados no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
com prefixo e numeração aparente PBQ 369085-7 

(acima) e PBR 369047-4 (abaixo), com falta de 
engates, truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração 
aparente (PBQ 369163-2), garageado no pátio da 

estação ferroviária de SAMARITÁ 

 

 

Vista de vários vagões de carga uns sobrepostos 
aos outros, garageados no pátio da estação 

ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a falta 
de engates, truques e demais componentes, com 

vestígios de corte por maçarico 

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
garageados no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  
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Vista do vagão de carga com prefixo e  numeração  aparente (FNB 341552-0), garageado no pátio da 
estação ferroviária de SAMARITÁ 

 

Vista do vagão de carga com prefixo e numeração 
aparente PBQ 369093-8,  garageado no pátio da 

estação ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a 
falta de engates, truques e demais componentes, 
constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

 

 

Vista de vagões de carga um sobreposto ao outro, 
com prefixos e numeração aparente PBQ 

369093-8 (acima) e PBR 369157-? (abaixo), 
garageados no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista sob outro ângulo dos mesmos vagões de carga 
um sobreposto ao outro, com prefixos e numeração 
aparente PBQ 369093-8 (acima) e PBR 369157-? 
(abaixo), garageados no pátio da estação ferroviária 

de SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a inscrição 

“DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista do vagão de carga com prefixo e 
numeração aparente PBR 369047-4,         

garageado no pátio da estação ferroviária de 
SAMARITÁ, apresentando a falta de engates, 
truques e demais componentes, constando a 

inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  
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Vista dos vagões de carga um sobreposto ao outro, com prefixos e numeração PBQ 369156-0 (acima) e 
PBQ 3690??-? (abaixo), garageados no pátio da estação ferroviária de SAMARITÁ, apresentando a falta 

de engates, truques e demais componentes, constando a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA”  

 

Vista dos mesmos vagões de carga um sobreposto ao outro, com prefixo e numeração aparente PBQ 
369143-? (acima) e PBQ 369144-6 (abaixo), garageados no pátio da estação ferroviária, apresentando a 

falta de componentes, com a inscrição “DEVOLVIDO RFFSA” 

Figura 23 - Cortes de Vagões na Estação Ferroviário de Samaritá 

Uma das grandes destruições de bens ferroviários ocorreu no pátio de manobras 

de Rio Claro Novo, no município de Rio Claro/SP, local onde estavam garageados cerca 

de 800 vagões, muitos retalhados por funcionários do ferro-velho MMML. 

A vista do entendimento de que referidos vagões não seriam mais usados pelas 

concessionárias para o tráfego comercial, razão pela qual foram deixados naquele local, 

os agentes públicos, formalmente comunicados desta situação, deveriam ter adotado 

todas as medidas para retirá-los efetivamente dos bens concessionados e promover a 

destinação de forma a impedir qualquer ação criminosa. 

Isso não ocorreu, pior, os 800 vagões foram cortados e vendidos como sucata, 

beneficiando todos os envolvidos em detrimento dos cofres públicos e da sociedade. 

Após as enérgicas ações da Polícia Federal, um total de 410 vagões encontrados 

garageados ao longo da Malha Paulista foram removidos ao Pátio de Triagem Paulista, 

no município de Bauru/SP. 
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O destino de milhares de vagões e de outros bens ferroviários ainda é 

desconhecido dos órgãos governamentais, ou correspondem ao acervo de bens 

ferroviários apreendidos durante a execução da operação policial Fora dos Trilhos, 

confirmando a materialidade delitiva e os vultosos lucros obtidos com a venda ilegal 

desses materiais e equipamentos ferroviários. 

A previsão contida no Item V, da Cláusula Quarta do Contrato de Concessão 

dispõe que: “Devolver a RFFSA, ou ao DNIT qualquer bem arrendado que venha a 

ser desvinculado da prestação do serviço concedido ao longo do prazo da concessão, 

excetuada a sucata da superestrutura da via permanente das linhas em operação e as 

partes substituídas dos trabalhos de manutenção e recuperação”. 

Conclui-se que os vagões, locomotivas e demais materiais e equipamentos 

ferroviários específicos, desvinculados da prestação do serviço público de transporte 

ferroviário, deveriam ser devolvidos ao Poder Público Concedente, por disposição 

contratual e legal, no entanto, foram submetidos a cortes intencionais e destrutivos, sem 

autorização e controle dos órgãos governamentais, vendidos diretamente pela 

concessionária, que se beneficiou dos valores arrecadados, conforme contrato celebrado 

com a empresa MMML.  

Outras inspeções técnicas realizadas em pátios ferroviários de Iperó e Sorocaba, 

demonstram que a concessionária nestes locais realizou transformações de vagões sem 

autorização prévia da extinta RFFSA, e a revelia da agência reguladora, infringindo o 

disposto no §6.º da Cláusula 1.ª do Contrato de Arrendamento, que assim dispõe: “A 

Arrendatária poderá efetuar, a suas custas, transformações, modernizações, e 

alterações dos bens arrendados, sempre com prévia autorização da RFFSA”. 

Verifica-se, ainda, ocorrências mais graves, pois em muitos casos não houve a 

transformação, modernização ou a substituição dos bens arrendados e/ou desvinculados 

do serviço público, e sim, e tão-somente, cortes intencionais e destrutivos com 

emprego de maçarico, prensa hidráulica industrial e pessoal desqualificado. 

É manifesto o prejuízo para União, quando vagões e locomotivas, bens públicos 

autônomos, são destruídos e não substituídos. 

A concessionária descumpriu de forma contumaz as cláusulas dos Contratos 

de Concessão e Arrendamento, além da legislação em vigor, que determina o controle 

dos bens concessionados mediante inventário atualizado. 

Componentes e partes estruturais de 15 locomotivas diesel-elétricas que estavam 

garageadas nas baias da Oficina de Campinas, foram encontradas durante a operação 
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policial Fora dos Trilhos no interior da empresa MMML, e são resultantes do processo 

de oxicorte.  

A retirada de componentes das locomotivas e sua venda somente poderia ocorrer 

por meio de licitação na modalidade leilão.  

As fotos a seguir demonstram a grande quantidade de motores elétricos de tração 

amontoados uns sobre os outros, num lote que seria provavelmente removido 

ilegalmente daquele local pela empresa MMML (Figura 24). 

 

 

 

Locomotiva com truque falso (de vagão) 
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Locomotiva com truque falso (de vagão) 
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Tanque de combustível de locomotiva diesel-elétrica 

 

Rodeiros de locomotivas 

 

Rodeiros de locomotivas 

 

Locomotiva com truque falso (de vagão) 

 

Rodeiros de locomotivas 

 

Rodeiros de locomotivas 
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Imagem do tanque de combustivel da locomotiva 
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Sistema rotunda de direcionamento das 
locomotivas para as baias  
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Locomotivas GE-U9B 1060 HP - RFFSA 

 

 

 

 

 

Três motores diesel de locomotivas diesel-elétricas  
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Imagem de vários motores elétricos de tração de locomotivas diesel-elétricas 
amontoados no barracão da Oficina de Locomotivas de Campinas 

 

Imagem aproximada dos mesmos motores elétricos de tração de locomotivas 
diesel-elétricas amontoados no barracão da Oficina de Locomotivas de 

Campinas 

 

 

Figura 24 - Locomotivas Diesel-Elétricas Garageadas nas Baias da Oficina de Campinas 

O mesmo tipo de material foi localizado aos montes dentro da Oficina de 

Reforma de Vagões em Sorocaba, justificando a intervenção do Ministério Público 

Federal e da Polícia Federal, ambos de Piracicaba, quando houve requisição para que a 

ANTT procede-se uma fiscalização rigorosa naquele local. 
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O resultado da fiscalização realizada por agentes de regulação nas oficinas da 

concessionária de Rio Claro e Sorocaba indicam que a maioria dos equipamentos 

armazenados naquele local está em condições de aproveitamento e de serem reparados e 

instalados em locomotivas arrendadas.   

E vão além, afirmando que esta situação indica na direção de possível 

“canibalização” de outras locomotivas arrendadas ou mesmo afetadas a concessão da 

MALHA PAULISTA. 

Por outro lado, a substituição prevista na cláusula quarta do contrato de 

concessão se refere apenas ao ‘bem arrendado’, e não aos seus componentes e 

equipamentos, no entanto, no mesmo parágrafo definem que os motores diesel e 

geradores principais são os componentes das locomotivas, que pela sua importância e 

valor definem a viabilidade de recuperação destes bens rodantes. 

Partindo dessa premissa, se os motores diesel e geradores principais foram 

considerados em condições de serem reparados e instalados em locomotivas arrendadas, 

não deveriam ter sido retirados das locomotivas a que pertenciam, eis que, se tais 

componentes são considerados de maior valor, como os truques para os vagões, e estão 

em condições de serem recondicionados, tal constatação indica que as locomotivas a 

que pertenciam poderiam ser recuperadas e usadas no serviço público de transporte 

ferroviário 

Estes componentes e equipamentos sem dúvida nenhuma foram retirados 

ilegalmente das locomotivas a que pertenciam, instituindo o processo de canibalização, 

sem comunicação e autorização prévia da agência reguladora. 

Ainda que por força contratual da desestatização do serviço público de 

transporte ferroviário tais bens tenham inicialmente sido considerados operacionais, no 

decorrer da concessão muitos foram devolvidos ao Poder Concedente, tornando-se não-

operacionais, situação que automaticamente desautoriza o processo de canibalização 

parcial ou total. 

As constatações feitas por este signatário no pátio da oficina de locomotivas de 

Campinas, assim como pelos componentes e equipamentos apreendidos nos pátios das 

empresas de ferro-velho durante a execução da operação Fora dos Trilhos, aliados ao 

depoimento prestado por ex-funcionário da empresa MMML, dão conta da destruição, 

pelo processo de canibalização, de várias locomotivas diesel-elétricas, a revelia dos 

órgãos governamentais competentes, visando sua comercialização direta no mercado 

paralelo e os lucros divididos entre os integrantes da atividade criminosa. 
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Trata-se de componentes vitais para as locomotivas, e que pela importância e 

valor econômico indicam a viabilidade ou não de sua recuperação. 

Desta forma, a retirada de um destes componentes passíveis de recuperação, que 

são únicos e indispensáveis ao funcionamento do sistema de produção de energia e 

trabalho, torna inviável a reforma da locomotiva canibalizada.  

Foram encontrados cerca de 101 geradores principais. Por serem únicos 

componentes desta natureza em uma locomotiva, sua retirada tornaria inviável a 

recuperação de todo o bem ferroviário arrendado. 

Portanto, 101 geradores principais correspondem a 101 locomotivas que 

ficaram sem um componente vital e indispensável para seu funcionamento. 

Não há informação da existência de projeto de recuperação de locomotivas do 

mesmo modelo dos componentes identificados.  

Quanto à fiscalização no Pátio da Oficina de Rio Claro, realizada com base na 

solicitação da Polícia Federal, os servidores da ANTT identificaram um lote de 55 

(cinqüenta e cinco) vagões que se encontravam ‘abandonados e canibalizados’ numa 

área bem delimitada. 

O total descontrole por parte da Administração Pública quanto a concessão do 

serviço público de transporte ferroviário vem também confirmada pelos fatos abaixo 

demonstrados (Figura 25). 

 

Locomotiva diesel-elétrica de prefixo n.º 3709, 
garageada no pátio da empresa IF  

Locomotiva diesel-elétrica de prefixo n.º 3709, 
garageada no pátio da empresa IF  
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Locomotiva diesel-elétrica de prefixo n.º 3115, 
garageada no pátio da mesma empresa 

Locomotiva diesel-elétrica de prefixo n.º 3115, 
garageada no pátio da mesma empresa 

Figura 25 - Locomotivas Diesel-Elétricas Garageadas na Sede de uma Empresa 
Particular em Itapetininga/SP 

Ainda sob o aspecto da viabilidade econômica de recuperação de uma 

locomotiva, a exemplo do que foi apurado na cidade de Bauru/SP, uma locomotiva 

diesel-elétrica estava sendo reformada numa empresa particular, cujos fotos a seguir 

demonstram seu estado inicial, e durante o processo de recuperação. 

Nota-se que esta locomotiva encontrava-se em péssimo estado de conservação, 

apresentando falta de componentes e demais equipamentos, mas não impediu sua 

recuperação total, tornando-a novamente apta para a prestação de serviço público de 

transporte ferroviário. 

Portanto, mesmo nessas condições foi viável economicamente sua reforma e 

recuperação, o que diria no caso das duas locomotivas garageadas no pátio da empresa 

IF, localizada em Itapetininga, que apresentam estado de conservação visivelmente 

melhor (Figura 26). 

Trata-se de imagem digitalizada fornecida pelos 
sócios da empresa de Bauru, referente a uma 
locomotiva diesel-elétrica com falta de vários 

equipamentos e acessórios, garageada sobre trilhos 
num terreno particular, a frente de outra locomotiva 

aparentemente com as mesmas características. 

Trata-se de imagem digitalizada mais próxima, 
fornecida pelos sócios da empresa de Bauru, 

referente a uma locomotiva diesel-elétrica com 
falta de vários equipamentos e acessórios, 

garageada sobre trilhos num terreno particular, a 
frente de outra locomotiva aparentemente com as 
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mesmas características. 

Trata-se de imagem digitalizada da mesma 
locomotiva 

Trata-se de imagem digitalizada da mesma 
locomotiva 

 

Trata-se de imagem digitalizada da mesma 
locomotiva. 

 

Trata-se de imagem digitalizada da mesma 
locomotiva 

Imagem aproximada/ampliada da mesma locomotiva 
diesel-elétrica em processo de reforma, sem alguns 
de seus componentes e acessórios, encontrada no 

interior da empresa de Bauru 

Imagem aproximada/ampliada da mesma 
locomotiva diesel-elétrica em processo de 

reforma, sem alguns de seus componentes e 
acessórios, encontrada no interior da empresa de 

Bauru 
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Imagem aproximada/ampliada da mesma locomotiva 
diesel-elétrica em processo de reforma, sem alguns 
de seus componentes e acessórios, encontrada no 

interior da empresa de Bauru 

Imagem aproximada/ampliada da mesma 
locomotiva diesel-elétrica em processo de 

reforma, sem alguns de seus componentes e 
acessórios, encontrada no interior da empresa de 

Bauru 

 

Imagem aproximada/ampliada da mesma locomotiva 
diesel-elétrica em processo de reforma, sem alguns 
de seus componentes e acessórios, encontrada no 

interior da empresa de Bauru 

Imagem aproximada/ampliada da mesma 
locomotiva diesel-elétrica em processo de 

reforma, sem alguns de seus componentes e 
acessórios, encontrada no interior da empresa de 

Bauru 

 

Imagem aproximada/ampliada da mesma locomotiva 
diesel-elétrica em processo de reforma, sem alguns 
de seus componentes e acessórios, encontrada no 

interior da empresa de Bauru 

 

Imagem aproximada/ampliada da mesma 
locomotiva diesel-elétrica em processo de 

reforma, sem alguns de seus componentes e 
acessórios, encontrada no interior da empresa de 

Bauru 
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Imagem motor principal da mesma locomotiva 
diesel-elétrica em processo de reforma 

Imagem de componentes do sistema de motor e 
gerador principal da mesma locomotiva diesel-

elétrica 

Imagem do gerador principal da mesma locomotiva 
diesel-elétrica 

Imagem de componentes do sistema de motor e 
gerador principal da mesma locomotiva diesel-

elétrica 

Imagem de componentes do sistema de motor e 
gerador principal da mesma locomotiva diesel-

elétrica 

Imagem aproximada da parte frontal da  
locomotiva diesel-elétrica em processo de 

reforma, sem alguns de seus componentes e 
acessórios, encontrada no interior da mesma 
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Imagem do painel elétrico no interior da cabine do 
maquinista contendo componentes novos do sistema 

elétrico de comando da mesma locomotiva diesel-
elétrica 

Imagem do painel de comando no interior da 
cabine do maquinista contendo componentes 

novos,  da mesma locomotiva diesel-elétrica em 
processo de reforma 

 

Imagem do painel de comando no interior da cabine 
do maquinista contendo componentes novos,  da 

mesma locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem do painel de comando no interior da 
cabine do maquinista contendo componentes 
novos,  da mesma locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem ampliada do painel elétrico no interior da 
cabine do maquinista contendo componentes novos 

do sistema elétrico de comando da mesma 
locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem do painel elétrico no interior da cabine 
do maquinista contendo componentes novos do 

sistema elétrico de comando da mesma 
locomotiva diesel-elétrica 
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Imagem das placas de identificação da mesma 
locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem da placa de identificação da mesma 
locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem das placas de identificação da empresa que 
reformou os motores elétricos de tração da mesma 

locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem das placas de identificação da empresa 
que reformou os motores elétricos de tração da 

mesma locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem dos motores elétricos de tração da mesma 
locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem dos motores elétricos de tração da 
mesma locomotiva diesel-elétrica encontrada no 

interior da empresa de Bauru 
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Imagem dos motores elétricos de tração da mesma 
locomotiva diesel-elétrica 

Imagem dos motores elétricos de tração da 
mesma locomotiva diesel-elétrica 

 

Imagem de um dos motores elétricos de tração da 
mesma locomotiva diesel-elétrica 

Imagem das travessas laterais e central do 
conjunto de truque da mesma locomotiva diesel-

elétrica 

Figura 26 - Locomotivas garageadas no pátio da empresa IF, localizada em Itapetininga 

Os componentes desta locomotiva que foram substituídos podem ter sido 

adquiridos no mercado paralelo, pois não são mais fabricados, conseqüentemente, 

negociados a preços altos em vista da procura por parte das concessionárias e oficinas 

mecânicas particulares. 

Outros bens públicos, oriundos do Consórcio Brasileiro-Francês - CBE, 

correspondente ao projeto de modernização e ampliação da capacidade do transporte 

por locomotivas elétricas, implementado na época da crise do petróleo, também foram 

encontrados na posse da concessionária, mesmo tratando-se de bens que nunca foram 

objeto de concessão. 

Não se justifica a condição que foram encontrados, pois é material que deveria 

estar na posse da Rede Ferroviária Federal, em um de seus almoxarifados. As Figuras 

27, 28 e 29 mostram imagens de locomotivas encontradas em oficinas de locomotivas.  
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Imagem de um truque de bitola métrica da 
locomotiva elétrica francesa da marca Alsthom, 

série 2200, fora de concessão, material de 
almoxarifado, encontrado no galpão da Oficina de 

Reforma e Manutenção de Vagões de Sorocaba, sob 
concessão, que provavelmente seria submetido a 

processo de canibalização, e/ou desvio 

Imagem de um truque de bitola métrica da 
locomotiva elétrica francesa da marca Alsthom, 

série 2200, fora de concessão, material de 
almoxarifado, encontrado no galpão da Oficina de 

Reforma e Manutenção de Vagões de Sorocaba, sob 
concessão, que provavelmente seria submetido a 

processo de canibalização, e/ou desvio 

Imagem de outro ângulo dos mesmos truques de 
bitola métrica da locomotiva elétrica francesa da 

marca Alsthom, série 2200 

Imagem de outro ângulo dos mesmos truques de 
bitola métrica da locomotiva elétrica francesa da 

marca Alsthom, série 2200 

Figura 27 - Truques de Locomotivas Elétricas Francesas Série 2200, Encontradas na 
Oficina de Vagões de Sorocaba, Sob Concessão. 
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Imagens registradas em 07.11.2009, da locomotiva 
elétrica francesa da marca Alsthom de número 

2202, série 2200, fora de concessão, encontrada no 
pátio da Oficina de Reforma e Manutenção de 

Locomotivas de Mairink 

Imagem da lateral da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2202, série 2200, 
fora de concessão, encontrada no pátio da Oficina 

de Reforma e Manutenção de Locomotivas de 
Mairink, com seus truques 

 

Imagem da locomotiva elétrica francesa da marca 
Alsthom de número 2201, série 2200, fora de 
concessão, encontrada no pátio da Oficina de 

Reforma e Manutenção de Locomotivas de Mairink 

Imagem da lateral da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2202, série 2200, 
fora de concessão, encontrada no pátio da Oficina 

de Reforma e Manutenção de Locomotivas de 
Mairink, com seus truques 

Imagem frontal e lateral da locomotiva elétrica 
francesa da marca Alsthom de número 2201, série 

2200 

Imagem da lateral da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2201, série 2200 
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Imagem do truque da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2201, série 2200, 

fora de concessão, encontrada no pátio operacional 
da Oficina de Reforma e Manutenção de 

Locomotivas de Mairink 

Imagem da lateral da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2201, série 2200, 
fora de concessão, encontrada no pátio da Oficina 

de Reforma e Manutenção de Locomotivas de 
Mairink, com seus truques 

Imagem da cabine da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2201, série 2200 

Imagem da cabine da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2201, série 2200 

Imagem da cabine da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2201, série 2200, 
fora de concessão, encontrada no pátio da Oficina 

de Reforma e Manutenção de Locomotivas de 
Mairink, sendo submetida ao processo de 

canibalização 

Imagem da cabine da locomotiva elétrica francesa 
da marca Alsthom de número 2201, série 2200, 
fora de concessão, encontrada no pátio da Oficina 

de Reforma e Manutenção de Locomotivas de 
Mairink, sendo submetida ao processo de 

canibalização 

Figura 28 - Imagens Registradas em 07.11.2009 das duas Locomotivas Elétricas 
Francesas Série 2200, Garageadas na Oficina de Locomotivas de Mairink. 
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Imagem do galpão, não operacional, do 
almoxarifado da extinta RFFSA em Campinas, sob 

vigilância 24 horas 

Imagem do interior do galpão do almoxarifado de 
Campinas, com vários truques de locomotivas 

elétricas francesas série 2200 

 

Imagem do interior do galpão do almoxarifado de 
Campinas, com vários truques de locomotivas 

elétricas francesas série 2200 

 

Imagem do interior do galpão do almoxarifado de 
Campinas, com vários truques de locomotivas 

elétricas francesas série 2200 

 

Imagem do interior do galpão do almoxarifado de 
Campinas, com vários truques de locomotivas 

elétricas francesas  

 

Imagem do truques de locomotivas elétricas 
francesas série 2200 número 22, armazenado no 

almoxarifado de Campinas  
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Imagem do truque de locomotiva elétrica francesa 
série 2200, de bitola larga, armazenado no galpão 
do almoxarifado de Campinas, sem os motores 

elétricos de tração 

 

Imagem de outro truque de locomotiva elétrica 
francesa série 2200, de bitola larga, armazenado no 

galpão do almoxarifado de Campinas, sem os 
motores elétricos de tração 

Figura 29 – Imagens do Galpão do Almoxarifado de Campinas onde estão 
Armazenados os Truques e demais Equipamentos das Locomotivas Elétricas Francesas 
Série 2200. 

Cumpre ressaltar que estas locomotivas foram pouco utilizadas, montadas na 

época para testes, com adaptação de seus truques originalmente de bitola standard 

(1,435m), em uso na Europa, não havendo interesse dos gestores na época da extinta 

FEPASA e do Governo Paulista, de executar por completo o projeto de modernização e 

ampliação do sistema elétrico de transporte ferroviário, cujos prejuízos chegam a cifras 

superiores a US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares). 

Por outro lado, sete locomotivas elétricas não operacionais também foram 

localizadas no interior do galpão da oficina da concessionária em Sorocaba/SP, com 

ausência de seus componentes principais, como por exemplo, truques e alternadores 

elétricos, que não poderiam ser utilizados na recuperação de locomotivas diesel-

elétricas, por incompatibilidade técnica.  

Inobstante isso, todo sistema elétrico formado por linhas de transmissão, 

subestações e rede aérea foram erradicados, impossibilitando o funcionamento de 

locomotivas elétricas, portanto, não havia nenhuma justificativa para estes veículos 

ferroviários estarem na sede daquela oficina, senão para serem submetidos ao processo 

de canibalização. 

Estas locomotivas elétricas foram removidas pela concessionária para o Pátio 

Ferroviário de Triagem Paulista, no município de Bauru, encontrando-se com ausência 

de seus truques e outros equipamentos. 

Na seqüencia de eventos que foram objeto da operação policial Fora dos 

Trilhos, há comprovação de vasta quantidade de material ferroviário apreendido no 

pátio do ferro-velho MMML, indicativo da magnitude da ação criminosa organizada.   
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Vagões Tanques Encontrados da Sede da Empresa MMML 

Três vagões tanques de prefixos e números TCQ 369300-7 (operacional), TNB 

628155-9J (operacional) e TCB 335103-3 (operacional) – todos inseridos no termo 

de ajustamento de conduta celebrado entre a ANTT e a concessionária, foram 

localizados durante a ação das Polícias Federal e Ferroviária Federal na sede da empresa 

MMML.  

Após análise pericial foram considerados em condições de serem recuperados 

mediante um recondicionamento de seu estado geral, concluindo que não poderiam ter 

sido classificado e descartado como sucata. 

Partes de Cabine de Locomotivas Encontradas da Sede da Empresa 

MMML 

Como objeto de comercialização ilegal de bens ferroviários foram identificadas 

também duas locomotivas diesel-elétricas da marca GE, modelo C-30, de números 4010 

e 4013, oriundas dos Estados Unidos, que foram adquiridas durante a concessão e 

vinculados a prestação do serviço público de transporte ferroviário. 

Acreditando na impunidade de suas condutas criminosas, os investigados sequer 

se deram ao cuidado de eliminar vestígios que pudessem identificar tal patrimônio 

público ferroviário, mesmo descuido com os vagões de propriedade da extinta RFFSA 

cortados no Pátio da Estação Ferroviária de Samaritá.     

A este fato temos as análises do perito criminal federal constantes de laudo 

pericial, a saber: “[...] foram encontrados dois retalhos correspondentes as partes 

superiores frontais de locomotivas trazendo os números 4010 e 4013, resultantes de 

processo de  oxicorte (corte com maçarico)... Sob o aspecto exclusivamente técnico 

conclui-se que esse material não oferece mais condição de ser recuperado, uma vez 

que o processo de corte a que foi submetido acabou por destruir a sua estrutura. 

Ou seja, o processo de corte acabou por transformá-lo em sucata”.    

Tanques de Locomotivas Encontradas da Sede da Empresa MMML 

Foram localizados 02 (dois) reservatórios de combustível (tanque de óleo diesel) 

de locomotivas GE, 04 (quatro) reservatórios de combustíveis (tanque de óleo diesel), 

com capacidade de 6.000 litros, identificadas pelos peritos oficiais e especialistas em 

regulação da ANTT como componentes provavelmente de locomotivas diesel-elétricas 

da marca GE, modelo U-20, e 07 (sete) reservatórios de combustíveis de locomotivas 
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(tanque de óleo diesel), com capacidade de 3.000 galões, presumidamente das 

locomotivas GE modelos C-30 ou B-30.  

Os exames periciais de engenharia apontam que: “sobre o aspecto 

exclusivamente técnico, esses tanques, apesar de se encontrarem deteriorados, ainda 

oferecem condições de serem recuperados, mediante um recondicionamento de seus 

estados gerais, ou seja, ainda sob o aspecto exclusivamente técnico não poderiam ter 

sido classificados e conseqüentemente descartados como sucata”.  

Motores Elétricos de Tração Encontrados da Sede da Empresa MMML 

Na época dos exames periciais realizados na sede da empresa MMML, os 

mesmos especialista em regulação também identificaram tecnicamente, conforme se 

depreende do relatório subscrito pelos mesmos, a existência de 32 motores elétricos de 

tração ainda acoplados nos respectivos rodeiros, sendo 27 das locomotivas da marca 

LEW, e cinco das locomotivas GE – U-720, sendo os primeiros de propriedade da 

antiga FEPASA.  

A origem destes materiais e equipamentos ferroviários provém dos cortes e 

retalhamento de locomotivas diesel-elétricas.  

Os peritos federais também examinaram inúmeros motores elétricos de tração e 

à diesel com gerador principal acoplados, identificando-os como oriundos de 

locomotivas de modelo LEW (LOKOMOTIVBAU ELEKTROCHNISCHE WERKE), 

de fabricação alemã. 

Rodeiros e Truques Encontrados da Sede da Empresa MMML 

No relatório auxiliar elaborado pelos especialistas em regulação da ANTT, 

consta que os peritos da Polícia Federal reconhecem que 60% dos componentes 

ferroviários encontrados na empresa são passíveis de reaproveitamento no serviço 

público de transporte ferroviário de carga, ressaltando que: “convém registrar que o 

principal requisito para o retorno a operação ferroviária de um vagão imobilizado é a 

condição técnico-econômica de reparação de seus truques, ou seja, a viabilidade de 

reparação do truque potencializa a recuperação do vagão como um todo, que os truques 

caracterizam-se como as partes mais importantes e caras de todo o conjunto, por se 

tratar de componentes cuja fabricação demanda instalações industriais de grande porte”. 

Conclusões semelhantes chegaram referidos servidores quanto aos rodeiros 

também localizados naquela empresa, num total de 70% aptos a serem reaproveitados 

no serviço público de transporte ferroviário. 
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Na execução da operação policial Fora dos Trilhos foram localizados, 

identificados e apreendidos materiais que foram identificados como sendo de dois 

vagões, de prefixos e números FHC 303822-3 (operacional) e FEC 303485-2 

(operacional), ambos inseridos na relação constante do termo de ajustamento de 

conduta celebrado entre a ANTT e a Concessionária (Figura 30). 

Trata-se de uma estrutura de longarina de vagão de 
carga, com vestígios de corte intencional e 

destrutivo, contendo o prefixo da extinta RFFSA, 
localizada, identificada e apreendida no pátio de 

metálicos de uma  empresa siderúrgica sediada em 
Piracicaba, durante a  operação Fora dos Trilhos 

desencadeada pela Polícia Federal 

 

Trata-se de uma estrutura de longarina de vagão 
de carga, com vestígios de corte intencional e 

destrutivo, contendo o prefixo da extinta RFFSA, 
localizada, identificada e apreendida no pátio de 
metálicos de uma  empresa siderúrgica sediada 
em Piracicaba, durante a  operação Fora dos 

Trilhos  

 

Trata-se de uma estrutura de longarina de vagão de 
carga, com vestígios de corte intencional e 

destrutivo, contendo o prefixo FEC 303485-0 da 
extinta RFFSA, localizada, identificada e apreendida 

no pátio de metálicos da mesma empresa  

 

Trata-se de outra estrutura de longarina de vagão 
de carga, com vestígios de corte intencional e 

destrutivo, contendo o prefixo da extinta RFFSA, 
localizada, identificada e apreendida no pátio de 

metálicos da mesma empresa siderúrgica 
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Trata-se da mesma estrutura de longarina de vagão 
de carga, com vestígios de corte intencional e 

destrutivo, contendo o prefixo da extinta RFFSA, 
localizada, identificada e apreendida no pátio de 

metálicos da mesma empresa siderúrgica 

Trata-se da mesma estrutura de longarina de 
vagão de carga, com vestígios de corte intencional 
e destrutivo, contendo o prefixo FHC 303882-3 

da extinta RFFSA, localizada apreendida no pátio 
de metálicos da mesma empresa  

 

Imagem de travessa lateral de truque ferroviário, 
localizada, identificada e apreendida no pátio de 

metálicos da empresa 

 

Imagem de parte de longarina de vagão de carga, 
com vestígios de corte intencional e destrutivo 
por meio de maçarico, localizada, identificada e 

apreendida no pátio de metálicos da empresa 

 

Imagem de travessa lateral de truque ferroviário, da 
marca Ride Control, localizada, identificada e 
apreendida no pátio de metálicos da empresa 

siderúrgica 

 

Imagem de travessa lateral de truque ferroviário, 
da marca Ride Control, localizada, identificada e 

apreendida no pátio de metálicos da empresa 
siderúrgica 
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Imagem de um conjunto de engate de vagão de 
carga, com vestígios de corte intencional e destrutivo 

com uso de maçarico, localizado, identificado e 
apreendido no pátio de metálicos da empresa 

siderúrgica 

Imagem de outro ângulo do mesmo conjunto de 
engate de vagão de carga, com vestígios de corte 

intencional e destrutivo com uso de maçarico, 
localizado, identificado e apreendido no pátio de 

metálicos da empresa siderúrgica 

Imagem de parte do mesmo engate de vagão de 
carga, com vestígios de corte intencional e destrutivo 

com uso de maçarico 

Imagem de outro ângulo do mesmo engate de 
vagão de carga, com vestígios de corte intencional 

e destrutivo com uso de maçarico 

Imagem de rodeiros e chaparias de vagões, com 
vestígios de corte intencional e destrutivo com uso 

de maçarico, localizado, identificado e apreendido no 
pátio de metálicos da empresa siderúrgica 

Imagem de um rodeiro de vagão de carga, com 
eixo cortado intencionalmente, localizado, 

identificado e apreendido no pátio de metálicos da 
empresa siderúrgica 



135 
 

Imagem de parte de outra longarina, em forma de 
“cruz” , submetida a corte intencional e destrutivo 
por maçarico, localizada, identificada e apreendida 

no pátio de metálicos da empresa siderúrgica 
ArcellorMittal, durante a  operação Fora dos Trilhos 

Imagem de um conjunto de engate de vagão de 
carga, com vestígios de danos causados por corte 
intencional e destrutivo com maçarico e parte de 

uma longarina, em forma de “cruz” , também 
submetida ao mesmo processo de corte, materiais 

ferroviários localizados, identificados e 
apreendidos no pátio da mesma empresa e 

imagem de parte de outra longarina, em forma de 
“cruz” , submetida a corte intencional e destrutivo  

Imagem de vários trilhos de classes diferentes(TR), 
localizados identificados e apreendidos no pátio de 
metálicos da empresa desencadeada pela Polícia 

Federal 

 

Imagem de vários trilhos de classes diferentes 
(TR), localizados identificados e apreendidos no 

pátio de metálicos da empresa siderúrgica 
desencadeada pela 

 

Imagem de travessas laterais de truque ferroviário, 
localizadas, identificadas e apreendidas no pátio de 

metálicos da empresa siderúrgica 

 

Imagem de travessa lateral de truque,  engate e 
outros bens ferroviários, localizados, identificados 
e apreendidos no pátio de metálicos da empresa 

siderúrgica 

Figura 30 - Partes da Estrutura Metálica de Dois Vagões de Carga Encontrados da Sede 
da Empresa Siderúrgica de Piracicaba 
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Materiais Ferroviários Encontrados da Sede de Ferro-Velho em Curitiba, Sócio do 

Grupo Proprietário da Empresa MMML 

Na sede desta empresa foram encontradas agulhas de derivação (aparelho de 

mudança de via – AMV’s), aparentemente sem uso, com selo de identificação; inúmeros 

eixos ferroviários, inteiros e seccionados por corte intencional e destrutivo com 

maçarico, de bitolas métrica e larga; diversas barras de trilhos, de classes do tipo TR-25 

ao TR-57, com cumprimentos variados; vários conjuntos de motores e geradores 

elétricos principais de locomotivas a diesel-elétricas, truques, rodeiros, rodas, parte de 

cabine de duas locomotivas, contendo uma delas a indicação do número de 

identificação, e outros bens ferroviários. 

Constatou-se neste local a existência de material ferroviário praticamente sem 

utilização (novo) em via permanente (férrea).  

As condições que foram encontradas as agulhas de derivação indicam, 

seguramente, que não é material inservível, e muito menos sucata, comprovando que 

provavelmente foram desviados de almoxarifado da extinta RFFSA, até por que 

nenhum laudo técnico foi apresentado, quer seja pelo proprietário do ferro-velho, quer 

seja pela concessionária, capaz de demonstrar que referidos equipamentos foram 

examinados e reprovados para uso no sistema de transporte ferroviário. 

Em vários eixos ferroviários foram identificadas a inscrição “FEPASA”, 

indicando que são bens da extinta FEPASA/RFFSA, cuja comercialização somente 

poderia ocorrer mediante autorização prévia da ANTT, e por meio de processo 

licitatório, sendo que inúmeros deles foram cortados aos pedaços por meio de maçarico, 

causando danos irreparáveis, de modo a transformá-los em sucata, causando, 

conseqüentemente, considerável diminuição de seu valor de mercado. 

Referido material, por suas características (bitola larga – 1,6  um metro e 

sessenta centímetros), indicam que não são de origem da malha ferroviária do Paraná, 

ou de toda Região Sul, assim concluíram os senhores peritos. 

A numeração 4656 existente e identificada na carcaça da cabine de locomotiva 

encontrada no local de exame, permitiu sua identificação por meio das pesquisas feitas 

no sistema SIGO, realizada pela equipe de perícias técnicas da Polícia Federal, como 

sendo do modelo GM EMD GT22CUM-2, a diesel-elétrica, de bitola métrica, fabricada 

pela Aços Vilares S/A e vendida para a RFFSA. 
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A mesma equipe de peritos identificou os motores elétricos de tração também 

encontrados e apreendidos na sede da empresa B., como sendo oriundos de locomotivas 

diesel-elétricas de propriedade da extinta FEPASA, que na época compunham o acervo 

patrimonial da empresa com a numeração de 3601 a 3608, portanto, bens de 

propriedade da União.  

A maneira que se encontravam referidos motores elétricos demonstra que foram 

retirados dos truques de forma inadequada, permanecendo inteiros, mas com cortes 

intencionais e destrutivos dos seus cabos elétricos, através do mesmo modus operandi 

identificado nos exames periciais realizados nos motores similares apreendidos na sede 

da empresa MMML, também quando da operação policial  Fora dos Trilhos.  

Tais equipamentos são suscetíveis de serem recondicionados e reempregados no 

serviço público de transporte ferroviário, portanto, jamais poderiam ser classificados 

como sucata. 

É de se reconhecer que boa parte do material localizado, identificado e 

apreendido no pátio da empresa durante a ação da Polícia Federal, constitui-se de bens 

de origem da extinta FEPASA, companhia que operava no Estado de São Paulo, cujo 

patrimônio foi transferido para a Rede Ferroviária Federal antes do processo de 

desestatização. 

Quanto aos geradores principais examinados, concluem os senhores peritos que: 

“[...] os modelos de geradores identificados como Geradores 1, 2 e 3 são compatíveis 

com os modelos de Geradores Principais equipados nas locomotivas da marca GE (com 

subsidiária GEBSA no Brasil), modelo U-20-C, série 3800, bitola métrica, adquiridas 

pela RFFSA e FEPASA entre 1974 e 1982, ao número de 353 unidades...”. 

Vagões Cortados no Pátio da Estação Ferroviária de Itirapina 

Além dos locais onde foram localizados e apreendidos materiais ferroviários na 

operação denominada Fora dos Trilhos, foi constatado pelos especialistas em regulação 

o corte intencional e destrutivo de nove vagões garageados no pátio de Itirapina, objeto 

de uma ação de Policiais Ferroviários Federais, sendo parte operacional e outra não. 

Como resultantes do processo de oxicorte (corte por meio de maçarico a gás), 

foram localizados, identificados e apreendidos truques, longarinas, chaparias da caixa e 

outros equipamentos dos vagões que sofreram a ação criminosa. 

Os exames periciais realizados no Pátio Ferroviário de Itirapina apontam, por 

exemplo, o chassi de vagão tipo plataforma identificado pelo prefixo e número PBR 
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369041-5, retalhado por maçarico, contendo um truque acoplado do modelo ride control 

de fabricação Cobrasma, de bitola larga, contendo duas rodas em estado de 1.ª vida e 

duas de 2.ª vida, indicativo do bom estado de conservação e aptidão para sua utilização 

no serviço público de transporte ferroviário.  

Vários truques apreendidos naquele local, que foram retirados de seus 

respectivos chassis, posteriormente examinados pelo perito oficial, apresentam rodas em 

bom estado de conservação. 

Com o exame pericial foi possível comprovar a materialidade delitiva com a 

identificação de basicamente 42 truques de vagão; 19 chassis de vagões cortados com 

maçarico; 06 vagões cortados com maçarico; 14 lotes contendo diversos pedaços de 

chapas de caixa de vagões, cortados com maçarico e 10 barras de trilhos.   

Modus operandi dos Criminosos Nas Ações Praticadas Contra Bens Ferroviários 

A falta de fiscalização efetiva de parte dos gestores dos contratos de concessão e 

arrendamento celebrados entre a União e as concessionárias do serviço público 

ferroviário, e a facilidade encontrada contribuiu nas condutas criminosas irradiando o 

processo de subtração, desvio e venda ilegal de materiais e equipamentos ferroviários, 

especialmente pelos cortes intencionais e destrutivos por maçarico de grande quantidade 

de vagões, carros de passageiros, locomotivas elétricas e diesel-elétricas, de alto valor 

econômico no mercado paralelo e siderúrgico.  

O controle do acervo patrimonial da extinta FEPASA/RFFSA, antes do processo 

de privatização, era eficiente e rigoroso, mantidos com inventário completo e atualizado 

por um sistema de auditoria, adequados à legislação, além da existência de divisões 

especializadas em promover a segurança de forma preventiva e ostensiva. 

Erradicação do serviço público de transporte ferroviário de passageiros e aqueles 

de tração por locomotivas elétricas, ocorrido após o decurso de um ano da privatização, 

conforme estabelecido no contrato de concessão e arrendamento, resultou, por 

responsabilidade dos representantes legais da Rede Ferroviária Federal S/A, então em 

liquidação, e dos diretores e prepostos das concessionárias, no abandono intencional 

de todo patrimônio do serviço público ferroviário, desde instalações do sistema de rede 

aérea (eletrificada de baixa tensão); subestações elétricas; sistema de comunicação 

física; sinalização especializada (controle de tráfego centralizado – CTC, responsável 

pela segurança e controle do transporte ferroviário das composições); estações 

ferroviárias; oficinas de revisão e manutenção de vagões e locomotivas, e de solda de 
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trilhos; pátios de manobras de trens de carga e passageiros; via férrea (permanente) e 

obras de arte (lastro ferroviário que consiste na preparação do solo, construção da 

banqueta/conjunto de britas, lançamento dos dormentes e fixação dos trilhos). 

Todos estes fatores foram decisivos para facilitar a degradação e desvio do 

patrimônio público em questão, causado por ação de quadrilhas organizadas e 

especializadas no ramo ferroviário. 

Durante os levantamentos foi possível identificar inúmeras pessoas e empresas 

envolvidas nas ações criminosas praticadas contra o patrimônio do serviço público 

ferroviário, resultado alcançado graças a intervenção do Ministério Público Federal de 

Piracicaba e da execução da operação denominada Fora dos Trilhos, desencadeada 

pelas Polícias Federal e Ferroviária Federal, auxiliados por demais ferroviários de 

carreira, com conhecimentos técnicos suficientes para potencializar os trabalhos, 

considerando a peculiaridade dos fatos sob apuração.  

O processo de demissão em massa dos ferroviários de carreira, sem a 

substituição equivalente pelas concessionárias contribuiu sobremaneira na prática 

criminosa em detrimento dos bens do patrimônio das extintas FEPASA/RFFSA.  

Os terceirizados não possuem capacidade técnica específica e comprometimento 

que os ferroviários de carreira tinham durante o desenvolvimento de seu mister.  

Outros fatores também foram decisivos para permitir tamanha destruição do 

serviço e dos bens públicos do sistema de transporte ferroviário, assim definidos como 

um processo totalmente lesivo ao erário público, e suas causas aparentes são 

apontadas a seguir:  

1) Falta de controle e fiscalização eficientes por parte da agência reguladora, 

gestora dos contratos de concessão e arrendamento celebrado entre a União e 

as concessionárias; 

2) Processo de demissão em massa dos ferroviários de carreira, submetendo os 

postos de trabalho a terceirização, até mesmo na redução drástica e intencional 

do efetivo dos Agentes da Polícia Ferroviária Federal, hoje lotados no serviço 

de segurança da malha ferroviária da CPTM (Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos), contrariando dispositivo constitucional, em razão da fusão da 

extinta CBTU (Companhia Brasileira de Transporte Urbano) com a Fepasa 

Transporte de Passageiros Metropolitanos; 
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3) Desinteresse e erradicação de ramais e vias secundárias, considerados trechos 

inviáveis economicamente; 

4) Procura pelas demais concessionárias por materiais e equipamentos 

ferroviários para estoque e reposição imediata, já que várias indústrias do 

ramo ferroviário haviam encerrado suas atividades industriais na década de 80, 

criando-se então um mercado paralelo de bens ferroviários; 

5) Licitações aparentemente fraudulentas, pela avaliação aquém do valor real de 

mercado, mascarados por laudos inconsistente dos bens alienados, permitindo 

altos lucros com a revenda no mercado siderúrgico e paralelo; 

6) Fraude na retirada de materiais leiloados, com participação dos arrematantes, 

empresas de ferro-velho, de recondicionamento e das concessionárias, em 

conluio com servidores da extinta RFFSA – AG – Administração Geral; 

7) Desconhecimento e despreparo das autoridades públicas sobre questões 

envolvendo bens e serviços ferroviários, pela suas especificações técnicas; 

8) Abandono de prédios, instalações e ativos imobiliários ao longo da malha 

ferroviária da extinta FEPASA/RFFSA, com a ocupação ilegal dos imóveis 

residenciais;  

9) Procura no mercado por parte das siderúrgicas de materiais e equipamentos 

ferroviários pela sua alta qualidade e valor de mercado, impulsionados pela 

cobiça; 

10) Altos lucros auferidos com a comercialização ilegal e mercado paralelo destes 

bens ferroviários; 

11) Constatação da existência de grande quantidade de materiais ferroviários 

desvinculados do serviço público de transporte ferroviário, como vagões, carros 

de passageiros e locomotivas garageados em pátios e oficinas na malha 

ferroviária sem qualquer proteção; e 

12) Erradicação do sistema de rede aérea de tração, com a destruição de todo 

sistema elétrico. 

Os grupos criminosos que agiam impunemente foram desmantelados pela 

Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ferroviária Federal, durante o 

desenvolvimento de ações conjuntas no âmbito de suas funções institucionais, visando a 

repressão rigorosa e enérgica dos crimes praticados contra tão importante e valioso 

patrimônio do serviço público de transporte ferroviário. 
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O processo de canibalização de bens ferroviários pós-desestatização foi extenso 

e alcançou parte considerável da Malha Paulista da Rede Ferroviária Federal, conforme 

demonstrado a seguir (Figuras 31 a 39):  

Estação Ferroviária de Araraquara Locomotiva diesel-elétrica U20 C, da marca GE, 
bitola larga, garageada na Estação Ferroviária de 

Araraquara, com seus componentes e equipamentos 
retirados no processo de canibalização 

Truque de locomotiva diesel-elétrica U20 C, da 
marca GE, bitola larga, inoperante, sem motor de 

tração, retirado no processo de canibalização 

Imagem aproximada do truque de locomotiva 
diesel-elétrica U20 C, da marca GE, bitola larga, 

inoperante, sem motor de tração, retirado no 
processo de canibalização 

Imagem do interior da locomotiva diesel-elétrica, 
sem motor a diesel e gerador principal, além de 
componentes do sistema de refrigeração, retirados 

no processo de canibalização 

Imagem do interior da locomotiva diesel-elétrica, 
sem motor a diesel e gerador principal, além de 
componentes do sistema de refrigeração, retirados 

no processo de canibalização 
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Imagem da cabine de comando da locomotiva 
diesel-elétrica, sem o sistema de controle de 

operação, retirado no processo de canibalização 

Imagem da cabine de comando da locomotiva 
diesel-elétrica, sem parte dos componentes do 

sistema elétrico, retirado no processo de 
canibalização 

Imagem da locomotiva diesel-elétrica de número 
7793, sem os faróis, retirado no processo de 

canibalização 

Imagem de várias locomotivas diesel-elétricas, sem 
vários equipamentos e componentes 

Imagem da plaqueta de identificação do motor 
principal de locomotiva diesel 

Imagem da plaqueta de identificação de locomotiva 
diesel-elétrica da marca LEW  

Imagem da locomotiva diesel-elétrica da marca 
LEW, de número 7789,  garageada na Estação 
Ferroviária de Araraquara sem alguns faróis e 

componentes, retirados no processo de 
canibalização 

Imagem da cabine de comando da locomotiva 
diesel-elétrica, sem o sistema de controle de 

operação e de parte dos componentes do sistema 
elétrico, retirados no processo de canibalização 
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Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, garageada na Estação Ferroviária de Araraquara sem alguns 
de seus equipamentos e componentes, retirados no processo de canibalização 

Imagem da locomotiva elétrica, modelo V8 da GE, 
de número 6377, garageada na Estação Ferroviária 
de Araraquara sem alguns de seus equipamentos e 

componentes, retirados no processo de 
canibalização 

Mesma imagem da locomotiva elétrica, modelo V8 
da GE, garageada na Estação Ferroviária de 

Araraquara sem alguns de seus equipamentos e 
componentes, retirados no processo de 

canibalização 

Imagem da locomotiva elétrica, modelo V8 da GE, 
de número 6377, garageada na Estação Ferroviária 
de Araraquara sem os faróis, retirados no processo 

de canibalização 

Imagem do pátio da Estação Ferroviária de 
Araraquara, onde se encontram várias locomotivas 

diesel-elétricas garageadas, submetidas ao 
processo de canibalização 

 

Figura 31 – Imagens de processo de Canibalização de Locomotivas Elétricas e Diesel-
Elétricas no Pátio da Estação Ferroviária de Araraquara /SP, área sob concessão 
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Imagem da locomotiva elétrica, modelo “RUSSA” 
da GE, sem número aparente, sem alguns de seus 

equipamentos e componentes, retirados no processo 
de canibalização 

Imagem da locomotiva elétrica, modelo V8 da GE, 
de número ilegível, sem alguns de seus 

equipamentos e componentes, retirados no processo 
de canibalização 

Imagem de outra locomotiva elétrica, modelo V8 da 
GE, de número ilegível, sem alguns de seus 

equipamentos e componentes, retirados no processo 
de canibalização 

Imagem do interior de uma locomotiva elétrica, 
modelo V8 da GE, com ausência de todos os seus 

equipamentos e componentes, retirados no processo 
de canibalização 

Imagem do interior da cabine de comando de uma 
locomotiva elétrica, modelo V8 da GE, com 
ausência de todos os seus equipamentos e 

componentes, retirados no processo de 
canibalização 

Imagem do induzido do motor elétrico principal de 
uma locomotiva elétrica, modelo V8 da GE, com 
ausência de seus componentes conformadores, 

retirados no processo de canibalização 
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Imagem de uma Longarina (chassi) de uma 
locomotiva elétrica da marca GE, com ausência de 
todos os seus equipamentos e componentes, e da 

estrutura superior, retirados no processo de 
canibalização 

Imagem aproximada da mesma Longarina (chassi) 
de uma locomotiva elétrica da marca GE, com 

ausência de todos os seus equipamentos, 
componentes, da estrutura superior e do motor 
elétrico de tração, retirados no mesmo processo 

Imagem da locomotiva elétrica, modelo V8 da GE, 
de número 6152, sem todos os seus equipamentos e 

componentes, retirados no processo de 
canibalização 

Imagem de duas locomotivas elétricas, modelos de 
fabricação GE, sem todos os seus equipamentos e 

componentes, retirados no processo de 
canibalização 

Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, modelo 
LEW, garageada na oficina de locomotivas de 
Triagem Paulista, município de Bauru, com 
ausência de todos os seus equipamentos e 

componentes, retirados no processo de 
canibalização 

Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, modelo 
LEW, garageada na oficina de locomotivas de 
Triagem Paulista, município de Bauru, com 
ausência de todos os seus equipamentos e 

componentes, retirados no processo de 
canibalização 
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Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, modelo 
GE, garageada na oficina de locomotivas de 
Triagem Paulista, município de Bauru, com 

ausência de todos os seus equipamentos, retirados 
no mesmo processo  

Imagem do interior da oficina de reforma e 
recuperação de locomotivas de Triagem Paulista, 

município de Bauru, com várias locomotivas 
garageadas, submetidas ao processo de 

canibalização 

Imagem do interior da oficina de reforma e 
recuperação de locomotivas de Triagem Paulista, 

município de Bauru, com várias locomotivas 
garageadas, submetidas ao processo de 

canibalização 

Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, com 
ausência de todos os seus equipamentos e 

componentes da estrutura superior, dentre eles o 
motor diesel e gerador principal, retirados no 

processo de canibalização 

Imagem da oficina de reforma de locomotivas de 
Triagem Paulista, com várias locomotivas 

garageadas, e de partes de estrutura superior de uma 
locomotiva diesel-elétrica, cortadas e retiradas no 

processo de canibalização 

Imagem da longarina da mesma locomotiva sem 
todos os equipamentos e componentes da estrutura 

superior, como motor diesel, gerador principal, 
cabine de comando do maquinista e ventilador de 

refrigeração, retirados no processo de canibalização 
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Imagem da vala de manutenção de locomotivas na 
parte externa da oficina, demonstrando um motor 
elétrico de tração retirado do conjunto de truque 

durante o processo de canibalização 

 

Chaparias da estrutura metálica frontal de uma 
locomotiva diesel-elétrica, obtida após sofrer 

processo de canibalização e  oxicorte 

Estrutura metálica de parte da cabine de uma 
locomotiva diesel-elétrica, obtida após sofrer 

processo de canibalização e  oxicorte 

Imagem do rodeiro (rodas e eixo) do truque da 
locomotiva diesel-elétrica garageada no interior da 
oficina de locomotiva, com engrenagem acoplada, 

sem o motor de tração, retirado no processo de 
canibalização 

Imagem da vala de manutenção de locomotivas do 
interior da oficina, com vários motores de tração 
desacoplados dos truques das locomotivas diesel-
elétricas garageadas em linha, retirados durante o 

processo de canibalização 

Imagem da vala de manutenção de locomotivas do 
interior da oficina, demonstrando vários truques de 
locomotivas diesel-elétricas garageadas em linha, 

com seus motores elétricos de tração retirados 
durante o mesmo processo  

Figura 32 - Processo de Canibalização de Locomotivas Elétricas e Diesel-Elétricas no 
Pátio da Estação Ferroviária de Triagem Paulista – município de Bauru/SP, ao lado 
(perímetro) da área sob concessão 
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Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, com 
ausência de vários equipamentos e componentes, 

como também de seus truques completos, retirados 
no processo de canibalização 

Imagem de várias locomotivas diesel-elétrica, 
garageadas na oficina de locomotivas de 

Campinas, com ausência de vários equipamentos e 
componentes, como também de seus truques 

completos, retirados no mesmo processo  

Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica,com 
logotipo da extinta FEPASA com ausência de 

vários equipamentos e componentes, como também 
de seus truques completos 

Imagem da locomotiva diesel-elétrica n.º 3506, 
garageadas na oficina de locomotivas de 

Campinas, com ausência de vários equipamentos e 
componentes, como também de seus truques  

Imagem partes metálicas da estrutura superior da 
locomotiva diesel-elétrica n.  7819, retiradas no 
processo de canibalização, colocados s/ vagão  

Imagem de partes metálicas da estrutura superior 
da mesma locomotiva ao lado 
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Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, 
garageada na oficina de locomotivas de Campinas, 

que sofreu processo completo de canibalização 

Imagem de uma locomotiva diesel-elétrica, 
garageada na oficina de locomotivas de Campinas, 

que sofreu processo completo de canibalização, 
exceto de sua estrutura metálica superior 

(chaparias) 

Imagem de estruturas metálicas (chaparias) 
superiores de locomotivas diesel-elétrica de número 
3763, garageada em área não operacional no pátio 
da Estação Ferroviária de Campinas, que sofreu 

processo completo de canibalização 

Imagem de estruturas metálicas (chaparias) 
superiores de locomotivas diesel-elétrica de número 
3766, garageada em área não operacional no pátio 
da Estação Ferroviária de Campinas, que sofreu 

processo completo de canibalização 

Estrutura metálica (chaparias) superior de 
locomotivas diesel-elétrica, garageada em área não 

operacional no pátio da Estação Ferroviária de 
Campinas, que sofreu processo completo de 

canibalização 

 

Estruturas metálicas (chaparias) superiores de 
locomotivas diesel-elétrica e do bloco do motor 

diesel, todos localizados em área não operacional, 
sofreram processo completo de canibalização 

Figura 33 - Processo de Canibalização de Locomotivas Diesel-Elétricas no Pátio da 
Oficina de Reparação e Manutenção de Campinas, Sob Concessão 
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Imagem de várias locomotivas elétricas garageadas 
no interior da oficina de Sorocaba, não 

operacionais, que estavam sofrendo processo 
canibalização que foi interrompido com a operação 

fora dos trilhos e fiscalização feita pela Polícia 
Federal e Ferroviária Federal por requisição do 

Ministério Público Federal  

Imagem da locomotiva elétrica número 2020, 
garageada no interior da oficina de Sorocaba, não 

operacional, que estava sofrendo processo 
canibalização 

Imagem da locomotiva elétrica número 2012, 
garageada no interior da oficina de Sorocaba, não 

operacional, que estava sofrendo processo 
canibalização 

Imagem da locomotiva elétrica número 2123, 
garageada no interior da oficina de Sorocaba, não 

operacional, que estava sofrendo processo 
canibalização 

Imagem de duas locomotivas elétricas da extinta 
FEPASA/RFFSA, garageadas no interior da oficina 

de Sorocaba, não operacionais, que estavam 
sofrendo processo canibalização  

Imagem de três locomotivas elétricas da extinta 
FEPASA/RFFSA, garageadas no interior da oficina 

de Sorocaba, não operacionais, que estavam 
sofrendo processo canibalização 
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Imagem de várias locomotivas elétricas apoiadas 
em cavaletes, sendo uma delas identificada pelo 

número 2126, com ausência de vários 
equipamentos e componentes, como também 

de seus truques completos, retirados no 
processo de canibalização 

Figura 34 - Processo de Canibalização de Locomotivas Elétricas Encontradas no Pátio 
da Oficina de Reforma de Vagões de Sorocaba, Sob Concessão 

 
 

Estação Ferroviária de Botucatu  totalmente 
abandonada, com danos em sua estrutura física 

Placa da Estação Ferroviária de Botucatu 

Vista interna da Estação Ferroviária de Botucatu, 
somente com a via férrea sob concessão da América 

Latina Logística – ALL 

Imagens de alguns carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados na Estação Ferroviária de 

Botucatu, submetidos a cortes intencionais e 
destrutivos  
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Imagens de vagões e carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados na Estação Ferroviária de 

Botucatu, submetidos a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização 

Imagens de vagões e carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados na Estação Ferroviária de 

Botucatu, submetidos a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização 

Imagens de alguns carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados na Estação Ferroviária de 

Botucatu, submetidos a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização 

Imagens de alguns carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados na Estação Ferroviária de 

Botucatu, submetidos a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização 

Imagens de alguns carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados no pátio da Estação 

Ferroviária de Botucatu, submetidos a cortes 
intencionais e destrutivos no processo de 

canibalização 

Imagens de parte de um carro de passageiro de aço 
inoxidável garageado no pátio da Estação 

Ferroviária de Botucatu, submetidos a cortes 
intencionais e destrutivos no processo de 

canibalização 
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Imagens de um carro de passageiro de aço 
inoxidável garageado na Estação Ferroviária de 

Botucatu, submetido a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização 

Imagens de um carro de passageiro de aço 
inoxidável garageado na Estação Ferroviária de 

Botucatu, submetido a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização 

Imagens de alguns carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados no pátio da Estação 

Ferroviária de Botucatu, submetidos a cortes 
intencionais e destrutivos no processo de 

canibalização 

Imagens de alguns carros de passageiros de aço 
inoxidável garageados no pátio da Estação 

Ferroviária de Botucatu, submetidos a cortes 
intencionais e destrutivos no processo de 

canibalização 

Imagens aproximada do mesmo carro de 
passageiros de aço inoxidável garageado no pátio 
da Estação Ferroviária de Botucatu, submetido a 
cortes intencionais e destrutivos no processo de 

canibalização 

Imagens de partes de alguns carros de passageiros 
de aço inoxidável garageados no pátio da Estação 

Ferroviária de Botucatu, submetidos a cortes 
intencionais e destrutivos no processo de 

canibalização 
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Imagem de uma longarina de carro de passageiros 
de aço inoxidável garageado no pátio da Estação de 

Botucatu, submetido a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização, sem seus 

truques 

Imagem de uma longarina de carro de passageiros 
de aço inoxidável garageado no pátio da Estação de 

Botucatu, submetido a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização, sem seus 

truques 

Imagem de uma longarina de carro de passageiros 
de aço inoxidável garageado no pátio da Estação de 

Botucatu, submetido a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização, sem seus 

truques 

Imagem de uma longarina de carro de passageiros 
de aço inoxidável garageado no pátio da Estação de 

Botucatu, submetido a cortes intencionais e 
destrutivos no processo de canibalização, sem seus 

truques 

 

Imagem de duas longarinas de carro de passageiros de aço inoxidável, uma sobreposta a outra, 
garageadas no pátio da Estação de Botucatu, submetidas a cortes intencionais e destrutivos no processo de 

canibalização, sem seus truques 
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Imagem do interior de um carro de passageiros de 
aço inoxidável, garageado no pátio da Estação de 
Sorocaba, submetidas a processo de canibalização 

Imagem do interior de um carro de passageiros de 
aço inoxidável, garageado no pátio da Estação de 
Sorocaba, submetidas a processo de canibalização 

Figura 35 - Processo de Canibalização de Carros de Passageiros de Aço-Inóx no Pátio 
da Estação Ferroviária de Botucatu /SP, Sob Concessão 

 
PANTOJO 
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Chiqueiro construído na vala de movimentação 
dos transformadores da subestação 

 

Presença de suínos no interior da subestação Presença de suínos no interior da subestação 
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Figura 36 - Processo de Canibalização da Subestação de Energia Elétrica de Pantojo, no 
Município de Mairinque/SP – 88KV 
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Figura 37 - Processo de Canibalização da Subestação de Energia Elétrica do Sistema 
CBE, Localizada no Município de Ribeirão Preto /SP – 138KV 
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IImagem de uma torre de transmissão de aço 
galvanizado, sem seus cabos elétricos de alta tensão 
que alimentava o sistema de rede aérea de tração das 

locomotivas elétricas na Malha Paulista 

a
Imagem aproximada de uma torre de transmissão 
sem seus cabos elétricos de alta tensão e parte de 
seus isoladores, que alimentava o sistema de rede 
aérea de tração das locomotivas elétricas na Malha 

Paulista 

 

Imagem de uma torre de transmissão submetida a 
corte intencional e destrutivo, sem seus cabos 

elétricos de alta tensão e parte de seus isoladores, que 
alimentava o sistema de rede aérea de tração das 

locomotivas elétricas na Malha Paulista 

 

Imagem da mesma torre de transmissão submetida a 
corte intencional e destrutivo, sem seus cabos 

elétricos de alta tensão e parte de seus isoladores, que 
alimentava o sistema de rede aérea de tração das 

locomotivas elétricas na Malha Paulista 

 

Imagem aproximada da mesma torre de transmissão 
submetida a corte intencional e destrutivo, sem seus 

cabos elétricos de alta tensão, que alimentava o 
sistema de rede aérea de tração das locomotivas 

elétricas na Malha Paulista 

 

Imagem aproximada da mesma torre de transmissão 
submetida a corte intencional e destrutivo, sem seus 

cabos elétricos de alta tensão, que alimentava o 
sistema de rede aérea de tração das locomotivas 

elétricas na Malha Paulista 
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Imagem da base de sustentação da mesma torre de 
transmissão, confirmando a corte intencional e 

destrutivo por serra 

 

Imagem da base de sustentação da mesma torre de 
transmissão, confirmando a corte intencional e 

destrutivo por serra 

Figura 38 - Processo de Canibalização das Linhas de Transmissão do Sistema da Rede 
Aérea de Tração Ferroviária 

 
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ITIRAPINA 

 

Imagem da Estação Ferroviária de Itirapina em 
condições precárias 
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Imagem de um vagão de carga garageado no pátio da 
estação ferroviária de Itirapina 

Imagem de uma longarina de um vagão de carga 
que foi submetida a corte intencional e destrutivo 

por processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização 

 

Imagem de uma longarina de um vagão de carga que 
foi submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização, sem seus truques 

 

 

Imagem de parte de uma longarina composto do 
conjunto de choque de engate, que foi 

submetida a corte intencional e destrutivo por 
processo de oxicorte, dentro do sistema de 

canibalização 

 

Imagem de parte de uma longarina, sem o conjunto 
de engates, com parte da chaparia, que foi 
submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização 

 

Imagem de parte de uma longarina, sem o 
conjunto de engates e truques, que foi 

submetida a corte intencional e destrutivo por 
processo de oxicorte, dentro do sistema de 

canibalização, cortada em pequenos pedaços para 
facilitar o transporte e utilização nos fornos de 

empresas siderúrgicas 
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Imagem de parte de uma longarina, sem o conjunto 
de engates e truques, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

 

Imagem de parte de chaparias e de uma 
longarina, sem o conjunto de engates e 
truques, que foram submetidas a corte 

intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortadas de 
forma a facilitar o transporte e utilização nos 

fornos de empresas siderúrgicas 

 

Imagem de parte de chaparias e de uma longarina, 
sem o conjunto de engates e truques, que foram 

submetidas a corte intencional e destrutivo por 
processo de oxicorte, dentro do sistema de 

canibalização, cortadas de forma a facilitar o 
transporte e utilização nos fornos de empresas 

siderúrgicas 

 

Imagem de parte de uma longarina, sem o 
conjunto de engates e truques, que foi 

submetida a corte intencional e destrutivo por 
processo de oxicorte, dentro do sistema de 

canibalização, cortada em pequenos pedaços para 
facilitar o transporte e utilização nos fornos de 

empresas siderúrgicas 

 

Imagem de parte de uma longarina, sem o conjunto 
de engates e truques, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

 

Imagem de parte de uma longarina, sem o 
conjunto de engates e truques, que foi 

submetida a corte intencional e destrutivo por 
processo de oxicorte, dentro do sistema de 

canibalização, cortada em pequenos pedaços para 
facilitar o transporte e utilização nos fornos de 

empresas siderúrgicas 
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Imagem do pino de centro de uma longarina, que foi submetida a corte intencional e destrutivo por 
processo de oxicorte, dentro do sistema de canibalização, cortada em pequenos pedaços para facilitar o 

transporte  

 

Imagem de parte de uma longarina, com  o 
conjunto de truques, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, virada para 

permitir a retirada dos truques 

 

Imagem aproximada da travessa central da mesma 
longarina, com o conjunto de truques, que foi 
submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização, virada para permitir a retirada dos 

truques 

Imagem do pino de centro de uma longarina, que foi 
submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização, cortada em pequenos pedaços para 

facilitar o transporte e utilização nos fornos de 
empresas siderúrgicas 

Imagem do pino de centro de uma longarina, que 
foi submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização, cortada em pequenos pedaços para 

facilitar o transporte e utilização nos fornos de 
empresas siderúrgicas 
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Imagem de uma longarina, com um  truque, que foi 
submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização, virada para permitir a retirada dos 

truques 

 

Mesma imagem aproximada da  longarina, com 
um  truque, que foi submetida a corte intencional 
e destrutivo por processo de oxicorte, dentro do 
sistema de canibalização, virada para permitir a 

retirada dos truques 

 

Imagem de uma longarina, com um  truque, que foi 
submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização, virada para permitir a retirada dos 

truque 

 

Mesma imagem aproximada da  longarina, com 
um  truque, que foi submetida a corte intencional 
e destrutivo por processo de oxicorte, dentro do 
sistema de canibalização, virada para permitir a 

retirada dos truques 

 

Mesma imagem aproximada da longarina, com um truque, que foi submetida a corte intencional e 
destrutivo por processo de oxicorte, dentro do sistema de canibalização, virada para permitir a retirada dos 

truques 

 

Imagem aproximada do truque em questão 

 

Imagem aproximada do truque em questão 
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Imagem de um vagão tipo prancha totalmente  
canibalizado, sem os truques e timoneria de freio 

 

Imagem de um vagão tipo prancha totalmente  
canibalizado, sem os truques e timoneria de freio 

 

Imagem de parte de uma longarina em aparente 
bom estado de conservação, sem o conjunto de 

engates e com um de seus truques, que foi submetida 
a corte intencional e destrutivo por processo de 

oxicorte, dentro do sistema de canibalização, cortada 
em pequenos pedaços para facilitar o transporte e 

utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

 

Imagem de parte de uma longarina em aparente 
bom estado de conservação, sem o conjunto de 

engates e com um de seus truques, que foi 
submetida a corte intencional e destrutivo por 

processo de oxicorte, dentro do sistema de 
canibalização, cortada em pequenos pedaços para 

facilitar o transporte e utilização nos fornos de 
empresas siderúrgicas 

 

Imagem de parte de uma longarina em aparente 
bom estado de conservação, no mesmo processo 

de canibalização 

 

Imagem de parte de uma longarina em aparente 
bom estado de conservação, no mesmo 

processo de canibalização 
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Imagem da mesma longarina em aparente bom 
estado de conservação, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

Imagem da mesma longarina em aparente bom 
estado de conservação, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

Imagem da mesma longarina em aparente bom 
estado de conservação, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

Imagem da mesma longarina em aparente bom 
estado de conservação, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 
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Imagem da mesma longarina em aparente bom 
estado de conservação, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

 

Imagem da mesma longarina em aparente bom 
estado de conservação, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, 
dentro do sistema de canibalização, cortada em 
pequenos pedaços para facilitar o transporte e 
utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

 

Imagem da mesma longarina em aparente bom estado de conservação, que foi submetida a corte 
intencional e destrutivo por processo de oxicorte, dentro do sistema de canibalização, cortada em 

pequenos pedaços para facilitar o transporte e utilização nos fornos de empresas siderúrgicas 

Figura 39 - Processo de Canibalização da Estação Ferroviária de Itirapina/SP e de 
Vagões de Carga Garageados. 
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CONCLUSÕES 

  O sistema econômico tende ao desgaste e desintegração quando problemas de 
ineficiência de gestão, corrupção dos agentes públicos e privados, e falta de uma 
política estável e legítima - onde se assenta o pilar da democracia - não forem 
enfrentados e solucionados de forma eficiente pelo Estado e por toda sociedade, de 
modo a promover a igualdade de oportunidades e ajuda aos mais necessitados, assim 
como para propiciar um mercado aberto, competitivo, com proteção a concorrência e 
aos direitos fundamentais.  
   Para isso, não devemos pensar numa economia regida pelo mercado, sem que 
haja, ponderadamente, a intervenção do Estado visando assegurar o equilíbrio do 
sistema, combatendo os efeitos negativos da entropia.  
  A busca desse equilíbrio deverá ser constante, de forma a proporcionar o bem-
estar de todos, fim colimado na Constituição Federal de 1988, mas os resultados 
somente serão satisfatórios se houver uma boa interação entre os órgãos públicos que 
atuam na esfera da Ordem Econômica. 
 Fica reforçada a idéia pelo presente trabalho que a instituição de forças-tarefas, 
principalmente com a participação da Polícia Federal e Ministério Público, para operar 
os efeitos coordenados da sinergia, e o controle externo dos órgãos que atuam no 
sistema econômico, reforçaria o combate a corrupção e a proteção da concorrência, 
induzindo ao desenvolvimento econômico, potencializando as forças do Estado para 
promover o bem-estar, reduzindo seus gatos públicos.  
 A atividade repressiva do Departamento de Polícia Federal, certamente acaba 
por proteger a concorrência, o mercado e os cofres públicos, como ficou demonstrado 
no caso concreto, após as intensas ações repressivas que permitiram abrir a caixa preta, 
escancarando as mais diversificadas condutas criminosas promovidas por agentes 
econômicos, facilitadas pela corrupção e omissão de agentes públicos.  
  No caso concreto sobre a execução do serviço de transporte ferroviário pelas 
concessionárias, muitas mudanças são necessárias, nos termos das seguintes propostas: 
i) fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, agência 
reguladora, Polícia Federal e  Ministério Público Federal, acerca dos atos de gestão 
praticados pelos membros da Comissão de Liquidação da RFFSA, devendo ser 
estabelecidas novas investigações nos casos em que houver indícios de lesão do 
patrimônio público; ii) auditagem pela Secretaria Federal de Controle Interno, vinculada 
à Controladoria Geral da União, das dívidas contratuais oriundas pós-desestatização; iii)  
garantia da preservação da memória e do patrimônio  ferroviário, por intermédio da 
transferência dos bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural para a 
responsabilidade do IPHAN; iv) aproveitamento dos atuais empregados da RFFSA nas 
atividades da inventariança, ou cessão para outros órgãos da Administração Pública com 
vistas a utilizar o seu potencial técnico-administrativo; v) estímulo a novos 
investimentos no setor de transporte ferroviário pela iniciativa privada e pela União, 
visando estimular a concorrência no sistema intermodal; vi) avanços na política para o 
setor ferroviário em consonância com as diretrizes do Governo Federal; vii) melhoria na 
gestão e fiscalização do patrimônio público ferroviário, de forma a garantir a 
preservação mediante o aperfeiçoamento dos controles físico e contábil pela 
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal, Departamento de Infra-Estrutura no 
Transporte e Secretaria de Patrimônio da União; viii)  regularização pela Secretaria de 
Patrimônio da União, da situação de todos os bens imóveis sobre a posse da Extinta 
Rede Ferroviária Federal; ix) restruturação da Polícia Ferroviária Federal transferindo-a 
para a pasta do Ministério da Justiça, com aumento significativo de seu quadro de 
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pessoal, reciclagem e capacitação dos policiais, reaparelhamento da frota de veículos e 
armas, de forma a incrementar as ações de segurança preventiva e ostensiva na malha 
ferroviária; x) transferência para a esfera do DNIT, dos ativos operacionais arrendados 
para as concessionárias, implementando rigoroso controle patrimonial e contábil; xi) 
transferência da competência de fiscalização dos contratos de concessão para o DNIT, 
seguindo recomendação do Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 541/2003; xii) 
venda em leilão público dos milhares de móveis e imóveis não-operacionais que não 
serão mais afetados ao serviço público de transporte ferroviário, evitando maiores 
prejuízos, face aos atos de vandalismo, deterioração e uso clandestino de referidos bens; 
xiii)  criação de força-tarefa com a participação da Polícia Federal, Ministério Público 
Federal, Polícia Ferroviária Federal, Tribunal de Contas da União, agências reguladoras 
e Controladoria Geral da União, a exemplo de outros órgãos, visando promover a 
adequada fiscalização da execução do contrato de concessão e da gestão sobre os bens 
patrimoniais da RFFSA/DNIT; etc.  
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